
1Sgt. Pepper’s Hot News april 2019

Jaargang 26,  
nummer 2, april 2019

In dit numer o.a.:
Verrassende clubmiddagen  
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The story van de ‘Blokhut’.
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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
‘Hagel en sneeuw, onweer, mist en regen…deren ons niet, wij kunnen er wel tegen’. Een kinder-
liedje uit lang vervlogen tijd. Terwijl ik dit schrijf is het enkele graden onder nul; ik hoor dat een 
paar stoere Friezen de ijzers ondergebonden  hebben en op een meertje staan: “Nee, nog zeker 
9 centimeter en dan deze week?” Ik help het ze hopen, want het is zo lang geleden!!!!!“Toen de 
koetjes nog Bart heetten”, zei mijn opa altijd. Ikzelf heb zojuist mijn dagelijkse rondje stad ge-
maakt: over de Vest, waar honden en hele kleine pony’s worden uitgelaten, over het Enkhuizer 
Zand, waar je naar de einder kunt kijken, met her en der een zeilschip op de rustige baren; dan 
door naar de Drommedaris, waar de beiaard ‘De gedachten zijn vrij’ speelt. Ik ga even op een 
bank zitten, de zon schijnt en dat voelt heerlijk in je gezicht. Niet te lang, want het is fris en dan 
krijg je spijt; aankomende week wordt sneeuw voorspeld.
Als u dit leest lopen er weer lammetjes in de wei, is er uitbundig carnaval gevierd en heeft u uw 
stem kunnen uitbrengen bij de Provinciale Staten verkiezing. We zijn in de ban van duurzaam-
heid: ‘Doe het elektrisch!’, zongen Louis Davids en de Animal Crackers. Weet u het nog?     
De jazzclub is het nieuwe jaar weer enthousiast gestart, het Peperhuis barstte in januari haast 
uit haar voegen! Dat belooft veel goeds voor de aankomende optredens. 

In deze HOT NEWS staat vermeld wat u nog meer kunt verwachten. 
Voor uw gemak zelfs tot en met september!!, dan kunt u zich al in uw vakantie ,‘verkneuteren’. 
Overigens, als u een muzikale ervaring heeft/beleeft?.... reisverhalen zijn welkom! Veel plezier 
en geniet ‘met volle teugen’!

 Lies Turksma

 In dit nummer :
04 Skroiverai. 

09 Gumbeaux clubmiddag 14 april. 

11 Jazzpiration & Lollapalooza clubmiddag 19 mei. 

12 Swing method clubmiddag 15 september . 

13 Terugkijken 16 december Basis Street Brawlers.  

15 Terugkijken 20 januari A tribute to Max Collie Rhythm Aces. 

16 Memorabele optredens van Enkhuizer jazzbands. 

18 Bezoek aan de oude meesters. Door Jur Voorwerk, deel 1 

21 Terugkijken 24 februari Michel Pastre Quintet.  

23 De ‘Blokhut’, geschiedenis van een unieke jazzclub.

26 Jazz in beeld. 

27  Terugkijken 17 maart Ragstretch.  

28 Jazz op reis met Leslie Lub naar Mexico. 

30 Jazz in blik.  
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Beste jazzvrienden en -vriendinnen, in de vorige Hot News was het jaarprogramma toegevoegd. 
Zowaar vond de Wet van Murphy deze keer de weg naar ons. Net als bij een verbouwing: je 
denkt alles bijna klaar te hebben… Wat is er loos, de geplande band van april heeft opgezegd 
wegens interne perikelen, wat dat ook moge zijn. Hoe dan ook, goede raad was duur, dus weer 
op zoek. Voor 14 april is een geweldige vervanger geboekt, namelijk Gumbeaux. Op bladzijde 
9 leest u meer over deze band die u op muzikaal sleeptouw neemt naar de Mardi Gras in New 
Orleans.

Afscheid Jacintha Floris
Zondag 16 december werd Jacintha Floris voorzien van zoenen en bloemen in het zonnetje 
gezet bij Sgt. Pepper’sJazz-Club in het Peperhuis. Na 25 jaar nam Jacintha afscheid als redac-

tielid van het clubblad Hot News, het 
magazine van de jazzclub. Mede dank 
zij haar is de Hot News door ontwikkelt 
tot een gewaardeerd en lezenswaardig 
blad voor de leden van de club, maar 
ook voor de leestafels van vele jazz-
clubs in Nederland. Door haar werd het 
artikel “Jacintha sprak met…” vanaf de 
start van het blad geschreven. In totaal 
heeft zij zo’n 93 interviews achter haar 
naam staan met vooral muzikanten uit 
de jazzscene. Vanaf 2007 heeft Jacintha 
de rol van hoofdredacteur op zich ge-
nomen en deze op voortreffelijke wijze 
ingevuld. Met ingang van 2019 heeft zij 

het stokje overgedragen aan Aart Lub.Sgt. Pepper’sJazz-Club is Jacintha zeer dankbaar voor 
de 25 jaar ondersteuning aan het blad.

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

Hans Noorman overleden
Oud-banjoïst van de Tin Pan Alley Jazzband, Hans Noorman, overleed 
op 82-jarige leeftijd jongstleden 11 december 2018. Hans speelde in de 
Westend Jazzband en maakte in 1988 de overstap naar de net opgerichte 
Tin Pan Alley Jazzband, die onder leiding stond van Jan van Deursen. Tot 
2001 speelde Hans in deze band. Wij wensen zijn vrouw en gezin veel 
sterkte.
 
‘Bolden’, een jazzfilm van WyntonMarsalis
In het voorjaar komt een film op de markt die voor de ware jazzliefhebber niet gemist mag 
worden. Het betreft het levensverhaal van een van de eerste top-cornettisten in de jazz in New 
Orleans. Zijn naam is Charles “Buddy” Bolden (geboren op 6 september 1877) en kan bestem-
peld worden als een van de vaders van de traditionele jazz, maar ook de eerste koning van New 
Orleans muziek en grotendeels een mysterie. Verantwoordelijke voor de film is de bekende 
trompettist WyntonMarsalis, die op deze wijze een hulde brengt aan deze legende.Geregis-

Skroiverai van het bestuur
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seerd door Dan Pritzker, vertaalt “Bolden” het leven, 
de muziek en de passies van de invloedrijke instru-
mentalist gespeeld door Gary Carr, (onder andere 
bekend van “Downtown Abbey”)tegen de sociale 
achtergrond van de start van de 20e-eeuw in Ame-
rika. Er is een mooie trailer van de film te vinden 
op Youtube (Bolden Official trailer), waarin de kijker 
gelijk wordt meegezogen naar de beginperiode 
van de jazz.Uitvoerend producent WyntonMarsalis 
wordt nu gezien als een mythische muzikant maar 
Buddy Bolden  was een rockster van zijn tijd. Mar-

salis schreef, arrangeerde en voerde de muziek uit voor de film. Daarnaast speelt Buddy Bolden
hij de prachtige noten uit Bolden’s cornet en de trompet van Armstrong in de film. Veel over 

Bolden’s leven is onbekend. Hij werd vanaf 1907 
opgenomen in een psychiatrische inrichting, 
waar hij 24 jaar later stierf. Jammergenoeg zijn 
er geen opnames van hem en de band waar hij 
in speelde.En dat maakt hem onder meer tot een 
mythisch persoonover wie tot op de dag van 
vandaag verhalen over worden doorverteld. Bij-
voorbeeld dat hij zo hard kon spelen dat je hem 
aan de overzijde van de Mississippi kon horen. Of 
de stelling dat als Bolden niet was opgenomen 
het maar de vraag is of Armstrong zo groot was 
geworden. Hoe dan ook, het geeft aan dat hij in 
zijn tijd een toptalent is geweest en mede daarom 
is dit een niet te missen film voor jazzliefhebbers.

Gary Carr als Buddy Bolden(foto:FredNorris)

Gary Carr, (midden) met band. (Foto: Fred Norris)

The Bolden band (rond 1905)
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Jazz at the Cinema
Het is wat vreemd met bovenstaande aankondiging, maar tot mij spijt moet ik u mededelen dat 
dit verder geen doorgang meer zal vinden, de Cinema Enkhuizen heeft voor ons het projector-
licht uitgedaan en de samenwerking opgezegd. 

Gitarist gezocht
Bijgaand bericht werd ontvangen: Ik ben Hans de Vries. Welke gitarist vindt het leuk om samen 
met mij muziek te maken? Ik speel mondharmonica/bluesharp (diatonisch en chromatisch) van 
pop t/m blues. Lekker repeteren en zo nu en dan een optreden. Mocht je interesse hebben, laat 
het me svp weten.Hans de Vries uit Enkhuizen. E-mail: hphdevries@gmail.com

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

Ons privacy beleid
Zoals bekend is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingegaan. Dit is nieu-
we 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 waarop wij de 
gegevens verwerken en indien u wilt weten hoe wij met uw gegevens omgaan, zijn wij als be-
stuur 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 staan. Wilt u dit absoluut niet, dan 
houden wij rekening met uw bezwaar.

Spelregels bij het jaarlijkse donateursbedrag
Opzeggen vóór 1 november van het lopende kalenderjaar, anders volgt stilzwijgende verlen-
ging. Dit geldt zowel voor de donateurs die – nog - per nota betalen alsmede, die een mach-
tiging 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
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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
Mardi Gras Jazzclub Oss
www.jazzoss.nl

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

De Jazzclubs

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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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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Gumbeaux

Zondag 14 april 2019, 14.00 – 17.30 uur. Het Peperhuis, Wierdijk 12, Enkhuizen
 
Bezetting:
Coos Zwagerman   -trompet, zang
Jetse de Jong   -piano
Jet Stevens   -bass
Toon Oomen (“Mr. Gumbo Night”) -drums, zang
          

 
Mardi Gras! Parades en second lines op straat, barbecue in de zon way down yonder in de 
geboorteplaats van Blues, Jazz en Funk. Kortom: New Orleans.
Helaas is ‘Nola’ ver weg en het carnaval is alweer voorbij, maar gelukkig is het beste alternatief 
geboekt voor een swingende jazzmiddag in SgtPepper’s Jazzclub.
Na het opbouwen van een enorme live-reputatie op het roemruchte Amsterdamse festijn 
“GumboNight” en jarenlange ervaring bij het begeleiden van artiesten als Kris Berry, Ruben 
Hein en Michelle David, zijn de muzikale meesterkoks van vanmiddag nu klaar om hun eigen 
unieke staaltje Gumbo en Rhythm& Blues voor je te koken. “Who dat?” Dat is Gumbeaux  de 
reisleiders naar een permanent Mardi Gras! 

Aart Lub.
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Spoorstraat 10-14
1601 GG Enkhuizen

0228-32 33 34

info@herbergdecompagnie.nl
www.herbergdecompagnie.nl

52 62 95
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Zondag 19 mei 2019, 14.00 – 18.00 uur. Het Peperhuis, Wierdijk 12, Enkhuizen.
 
Jazzpiration
Vanmiddag kunt u genieten van een ouderwetse Enkhuizer jazzmiddag. De aftrap is voor Jazz-
piration, een bekend oude stijl jazz orkest uit de Haringstad, dat in 2017 haar 30- jarig jubileum 
heeft gevierd met een zeer succesvol optreden in de Drommedaris. Kort hierna overleed plot-
seling Hans Peter Pluim, de onvergetelijke kornettist van de band. Het duurde vervolgens 4 
maanden, voordat Jazzpiration met Arnold van Oeveren op trompet, voorzichtig een nieuwe 
start kon maken. Inmiddels is de band weer helemaal terug en staat te popelen om het nieuwe 
geluid in de thuishaven te laten horen. 

Bezetting:   
Arnold van Oeveren  - trompet  
Jan Tool - saxen   
Leon van Essen - saxen  
Herman Wildenberg  - trombone   
Joop Paartman  - gitaar 
Simone Mens  - bas  
Joop Mos  - drums
 
Lollapalooza
De middag wordt afgesloten door Lollapalooza. Een opvallende formatie, die met passie  
traditionele New-Orleans jazz speelt.
Samen met een flinke dosis humor zorgt de band voor een opmerkelijke 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.

Bezetting:   
Richard Heeres  - trompet   
Jeroen Knukkel  - klarinet  
Wim Bijl  - trombone  
Petra de Jong  - banjo  
Remco de Jong - bas  
Aart Lub  - drums

Jazzpiration & Lollapalooza
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Zondag 15 september 2019, 14.00 – 17.30 uur. Het Peperhuis, Wierdijk 12, Enkhuizen.

Bezetting:
Coos Zwagerman -trompet
Donald Simoen -saxofoon
Ralph Zijlemans -trombone
Bart Maassen -piano
Tijn Trommelen -gitaar
Richard Frijters -bas
Dirk de Nijs -drums

Swing method is een jong en nieuw orkest met gevestigde namen. De zevenmans formatie 
speelt jazzmuziek van het genre swingjazz en mainstream jazz; goed luisterbare en dansbare 
muziek uit de jaren ‘30, ‘40 en ‘50, waarover ze een eigen muzikaal sausje hebben gegoten. 
De weldoordachte arrangementen en gelikte solo’s leveren een compacte big-bandsound, 
die verrast.  Met hun eigentijdse invulling van het genre daagt Swing method zijn publiek 
bovendien op een aangename manier uit. Zo speelt Swing method de swing en main-
stream muziek waarvoor die bedoeld is: ongecompliceerd feesten samen met het publiek. 

Aart Lub

Swing method
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Biertje?

Volle aandacht.De traditionele wijn en banketstaaf.

De band volop in concert.

Basis Street Brawlers

Laatste ‘complete redactie’-onderonsjes. 

Even terug kijken .... 16 december
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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....20 januari 
A tribute to Max Collie Rhythm Aces

15Sgt. Pepper’s Hot News april 2019

‘Dampende‘ jazz met fans van alle leeftijden uit binnen- en buitenland.
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Oriental Jazz Band in Travemünde (D)

Wanneer je in gesprek raakt met Enkhuizer jazzmuzikanten komen er geregeld fantastische 
verhalen voorbij, die ze tijdens optredens en tours met de bands hebben beleefd. Kleurrijke 
verhalen die steevast eindigen met de opmerking: “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.

Drummer Bob Leijen neemt u mee naar het 
jazzfestival van Travemünde aan de Noord-
Duitse kust waar de band al sinds jaar en 
dag wordt uitgenodigd. De festivallocatie 
bestaat uit een te gek, permanent openlucht 
theater aan de boulevard, waar de hele dag 
gespeeld wordt. Dit verhaal speelt zich af in 
2006 of 2007, toen de ‘Oriental’ weer was 
geboekt voor dit festival. Beeld u zich in, dat 
u samen met jazzliefhebbers staat te praten 
als Bob het woord neemt:“Omdat dit festival 
altijd met Pinkster wordt georganiseerd, was 
Barry Woestenburg ‘destijds’ - op vakan-
tie en hadden we gevraagd of Sky Murphy 
(toen trombone en gitaar bij T.J. Johnson’s 
Bourbon Kick) wilde invallen. Wonderbaar-
lijk genoeg had hij hier wel zin in en kwam 
hij er speciaal voor over vanuit de UK. In die 
tijd was het nog een Jazz &Shanty festival, 
d.w.z. dat de optredens werden afgewis-
seld tussen jazzbands en Shanty-koren. Als 
u geen idee heeft wat een Shanty-koor is, 
dan moet u zich voorstellen dat een groep 
mannen van bovende 65 zich verkleedt als 
piraat en daar dan liedjes over zingt. 
U begrijpt, het is vermakelijk maar de combi 
‘Jazz undShanty’ is mij altijd een raadsel 
gebleven... Afijn, wij hadden ons optreden 
erop zitten, zijn wat gaan eten en uiteinde-
lijk eindigde het feest buiten rond een uur 
of 10 s ’avonds. Wij hadden echter nog wel 
zin om door te gaan en zijnvervolgens, op 
advies van enkele locals, naar de A1 disco-
theek gegaan. 
Omdat deze disco ongeveer 15 kilometer 
van de festivallocatie verwijderd was, heb-
ben we een taxi besteld. We hadden telefo-
nisch met de taxicentrale afgesproken dat 

Memorabele optredens van 
Enkhuizer jazzbands.
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het busje, dat ons heen had gebracht, ons ook wel terug mocht brengen, voor een mooie 
prijs.De avond liep op z`n einde en wij wilden wel weer terug. Er stopte een busje en wij zijn 
ingestapt, terug naar ons hotel. Toen we terugkwamen moest er natuurlijk nog wel een biertje 
gedronken worden en Sky had zijn gitaar er nog even bij gepakt, toen de telefoon ging. De 
man van de taxicentrale ging compleet door het lint, omdat zíjn busje al 2 uur op ons aan 
het wachten was en hij zou wel even bij ons langs komen, om 100 euro op te halen. Toen we 
hem weg drukten, bleef hij maar bellen en Sky nam op met de legendarische zin: “House of 
Love Paris, how can I help you?”  De man ging wederom flink uit z`n dak en Sky bleef her-
halen: “House of Love speaking, how can I help you?” De band lag te rollen op de grond, 
ik heb 2 dagen buikspierpijn gehad van het lachen, wat een acteur! Uiteindelijk tóch maar 
eens gaan slapen, die boze man nooit gezien, heerlijk gespeeld en een mooi verhaal rijker.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 

Met dank aan Bob Leijen
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Fietsvakantie naar New Orleans (deel 1)
Door Jur Voorwerk

Als besluit van een drie weken durende fiets- en jazzvakantie zou ik van 12 tot 15 september 
1982 in New Orleans verblijven. Het 
jazzbloed kruipt echter waar het niet 
gaan kan. Zo kwam het dat ik twee 
dagen eerder dan gepland (klaar met 
mijn fietstocht  in de RockyMoun-
tains in de Staat Colorado) met fiets 
en al vanuit Denver in New Orleans 
landde. Het plan was eigenlijk mijn 
fiets, welke ik uit Nederland had mee-
genomen met het vliegtuig, op het 
vliegveld van New Orleans, verpakt in 
een fietsdoos, in bewaring te geven. 
In Denver kon ik geen fietsdoos kopen 
en zo gebeurde  het dat ik vrijdagmid-
dag 10 september op de fiets van het 
vliegveld naar New Orleans reed. De 
afstand bedraagt zo’n 20 km. Niet zo-
veel dus, maar zodra je het vliegveld 
verliet, sloeg wel de drukkende hitte 
op je neer. Mijn onderdak vond ik in 
St. Peter-House in de St. Peper Street, 
dus vlakbij Preservation Hall. De eer-

ste vakantie dat ik in New Orleans was (in april 1979) logeerde ik daar ook. Toen bezocht ik twee 
keer de Preservation Hall. 
       
Oude Meesters
Ik was wel geïmponeerd, maar of de muzikanten op leeftijd er nog iets van bakten, kon ik ach-

teraf toch eigenlijk niet zeggen.  Dat moest deze keer anders 
en dus probeerde ik achter alle namen van de muzikanten in 
de Preservation Hall te komen en maakte ik aantekeningen 
over de kwaliteit van het gebodene. In  Nederland denken 
we vaak dat er nog maar een paar oude muzikanten in de 
Preservation Hall spelen: de gebroeders Humphrey, Sweet 
Emma Barrett, Louis Nelson, Kid Thomas Valentine, Ema-
nuel Paul en Emanuel Sayles en dan heb je het zo’n beetje 
wel gehad. Er zijn gelukkig nog veel meer oude muzikanten 
dan we geneigd zijn te denken. Zo zag ik 10 september de 
volgende band en ik kende er maar drie namen van: Emery 
Thompson-t, WaldrenFrog Joseph-tb, Orange Kellin-cl, 
(Speedy) Gonzales-p, Les Muscutt-bj,  Stewart Davis-sb en 
Alonzo Stuart-d  en zang.  WaldrenFrog Joseph was de beste 
trombonist, die ik bij de vijf bezoeken aan de Preservation 
Hall in 1982 heb gehoord. Trompettist Thompson is een ge-
weldenaar, prima techniek, enorme lichaamsomvang en naar 

Bezoek aan de oude meesters

Kid Thomas

Sweet Emma Barrett
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mijn smaak hooguit iets te modern. Ik schat hem rond de 60 jaar. Orange Kellin, een naar New 
Orleans geëmigreerde Zweed, viel mij tegen:  speelde gewoon niet goed, o.a. vaak vals in het 
lage register. Les Muscutt, een naar New Orleans geëmigreerde Engelsman,  is daarentegen 
een fijne banjoïst. Drummer goed;  is allergisch voor flitslicht. Bas en piano weinig opvallend. 
Voor degenen die geen idee hebben hoe Preservation Hall eruit ziet, kan ik zeggen dat men 
zich er vooral niet te veel  van moet  voorstellen. Het maakt een vervallen indruk en het is nogal 
klein. Preservation Hall biedt vanaf ongeveer 1960 plaats aan de oudere muzikanten, die op 
de commerciële Bourbon Street geen werk meer hadden. Bezoekers aan de Preservation Hall 
worden geacht de gang uit te lopen en dan naar binnen te gaan. Veel zitplaatsen zijn er niet. 

Als het toeristen zijn, komen ze aan het einde van de set 
die maximaal een half uur duurt wel  weer naar buiten. Ik 
bleef alle avonden natuurlijk wel langer dan maar één set. 

Op 11 september was het bijzonder wisselvallig weer, met 
af en toe hevige regenbuien. In West-Louisiana woedde 
een orkaan. (In 1982 een simpele constatering, na Ka-
trina in 2005 toch wel angstwekkend). ’s Ochtends het 
French Quarter rondgewandeld en ’s middags op de fiets 
het graf van George Lewis in Algiers bezocht. Algiers  ligt 
aan de andere kant van de Mississippi,  dus dat betekent 
een tochtje met de pont.  Het graf bevat niet meer dan z’n 
naam en ziet er verwaarloosd uit. (Bij mijn laatste bezoek 
aan New Orleans in 2004 ben ik nogmaals naar het graf 
van George Lewis geweest. De luxe spatte er toen van 
af.  Eindelijk gerechtigheid voor de klarinettist die zoveel 
andere klarinettisten beïnvloed heeft). ’s Avonds in Pre-
servation Hall weer een compleet andere band gezien: 
Kid Sheik Cola-t, Preston Jackson-tb, MannyCrusto-cl, 
Father Al Lewis-bj en vooral zang, Jeanette Kimball-p, 
James Prevost-sb en Louis Barbarin-d. Genoten van 
vele goede muzikanten, vooral in de ritmesectie. Jeanet-

te Kimbal is een geweldige pianiste, James Prevost en Louis Barbarin zijn ook prima. Manny-
Crusto is een uitstekend klarinettist. Hij maaktsteeds lange solo’s: ik schat hem tussen de 60 en 
70 jaar. Preston Jackson, die in 1931/1932 met Louis Armstrong speelde, is echt een oude vent 
geworden, loopt moeilijk, maar speelt nog redelijk. De goedlachse Kid Sheik Cola kan het ook 
nog wel. Meest markante figuur is  Father Al  Lewis. Hij hangt voortdurend de ster uit en zou 
het liefst ieder nummer willen zingen. Hij had een blauwe vuilniszak naast zich staan. Er bleken 
kleine surprises in te zitten, welke hij in de pauzes aan de dames in het publiek uitdeelde!  Geen 
groot technicus op banjo, wel een prima zanger en showman. (wordt vervolgt).

www.devestingmakelaars.nl

0228 712 300

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

Hot News: 
we maken hem met plezier

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

Lid vereniging Goud- en Zilversmeden

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

www.deGraaffvanEnckhuysen.nl

Autorijschool KOK

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

Enkhuizen

Hans Ruiter
Schoenmakerij

Schoen- en Lederreparatie
Onderhoudsmiddelen 
Sleutelservice

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

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

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

LOODGIETERSBEDRIJF

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

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

Voor de beste koffie, 
thee en chocolade 

bij u thuis!

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

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

Professionele audio-, 
video- en lichtapparatuur

www.ruberg.nl

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

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

www.univertaal.nl

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

                                           Dick Turksma

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

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

 

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

Oriental
Jazzband

Enkhuizen

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

Herringtown 
Jazzband

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

Spirit of Gospel
New Orleans Band & Gospelsingers

www.gospelsingers.nl

Freetime
Old Dixie
Jassband

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

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

Pizzeria/Lunchroom

BELLA VITA
Rick Jong & Gwyneth Beemster

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

Uw advertentie 
zou hier goed 

staan.
Voor informatie:

info@sgtpeppersjazzclub.nl

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

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

Website: www.data-force.nl

Verkoop en reparatie
Computer speciaalzaak

van computers; onderdelen

Café - Restaurant - Terras

De Mastenbar
Het gehele jaar geopend - Serre voor 

vergaderingen en kleine gezelschappen - 
Overdekt, verwarmd terras.

Uitstekende keuken en een gezellige ambiance

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

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

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

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

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

Reconnective Healing TM
The ReconnectionTM

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

TM

Paktuinen 8, 1601 GD Enkhuizen
Tel.: 0228 - 31 24 62 / Fax: 0228 - 31 81 33
info@deproeftuin.com / www.deproeftuin.com 

Lollapalooza
Jazz

Opmerkelijk / opvallend in zijn soort

Wij rekenen geen voorrijkosten!
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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
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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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TM

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

Paktuinen 8, 1601 GD Enkhuizen
Tel.: 0228 - 31 24 62 / Fax: 0228 - 31 81 33
info@deproeftuin.com / www.deproeftuin.com 

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

S.D.G.
SCHILDERWERKEN

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

Dijk 38, 1601 GJ Enkhuizen
www.slijterijdedijk.nl

Service & Kwaliteit

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

Lid vereniging Goud- en Zilversmeden

Autorijschool KOK
Enkhuizen

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

Geopend vanaf 17.00 uur

H.J. Schimmelstraat 10, 1601 HS Enkhuizen. 

Telefoon: 0228 - 31 64 04
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Westerstraat 71, 1601 AC Enkhuizen
Telefoon: 0228 - 32 22 40

www.deGraaffvanEnckhuysen.nl

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

Professionele audio-, 
video- en lichtapparatuur

KENZO  PATRIZIA PEPE  FLOS 
 IITTALA  HANS UBBINK  PALAU  ILLY  GIRBAUD 

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

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

Hans Ruiter
Schoenmakerij

Schoen- en Lederreparatie
Onderhoudsmiddelen 
Sleutelservice

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

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

Schildersbedrijf
voor buiten en binnen

Piet Smitstraat 73, 1602 VB Enkhuizen

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

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

                                           Dick Turksma

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

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

 

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

Oriental
Jazzband

Enkhuizen

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

Herringtown 
Jazzband

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

Spirit of Gospel
New Orleans Band & Gospelsingers

www.gospelsingers.nl

Freetime
Old Dixie
Jassband

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

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

Pizzeria/Lunchroom

BELLA VITA
Rick Jong & Gwyneth Beemster

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

Uw advertentie 
zou hier goed 

staan.
Voor informatie:

info@sgtpeppersjazzclub.nl

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

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

Website: www.data-force.nl

Verkoop en reparatie
Computer speciaalzaak

van computers; onderdelen

Café - Restaurant - Terras

De Mastenbar
Het gehele jaar geopend - Serre voor 

vergaderingen en kleine gezelschappen - 
Overdekt, verwarmd terras.

Uitstekende keuken en een gezellige ambiance

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

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

Primera Enkhuizen
Westerstraat 105
Tel.: 0228 - 32 18 89
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of blokfl uit leren spelen?
Of je meer verdiepen 
in muziektheorie?
Kijk dan eens op 
www.muziekeducatie-enkhuizen.nl
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op met 
Janneke de Rooij, 
tel.: 06-51 00 14 56
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The ReconnectionTM
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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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Even terugkijken....24 februari 
Michel Pastre Quintet. Genieten van zon en muziek.
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Jazz in blik
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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
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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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Unieke Amsterdamse Oude Stijl Jazzclub.

Na met goed gevolg mijn diensttijd bij de 101 AMA te Kampen te hebben uitgediend 
en, omdat er crisis was in Berlijn met de Russen, ik een maand langer moest dienen, kon 
ik begin 1962 afzwaaien. Natuurlijk, 22 maanden is een lange tijd, maar ik had alle fa-
ciliteiten op een rijtje: radio/telegrafist met een bijna zelfstandige functie, waardoor ik 
de gelegenheid kreeg, met een door de welzijnszorg van het Nederlandse leger toege-
kende bijdrage, een klarinet te lenen, waarmee ik kon oefenen als ik radiodienst had!! 

Van feestlokaal tot jazzclub
Ik was al een paar jaartjes jazzliefhebber en had wat plaatjes verzameld; maar het mooiste was, 
als je in een orkestje kon meespelen. De ultieme muzikale vrijheid opzoeken en Waar kan je het 
beste de muzikale vrijheid opzoeken?, in de Jazz!! Thuis in Amsterdam-Oost luisterde ik naar 
de jazzprogramma’s van Michiel de Ruijter en van Pim Gras en tot mijn verbazing hoorde ik een 
van de heren aankondigen: “Concert in de Blokhut , Hoogte Kadijk op de zondagavond met 
de Bixieland Stompers”. Het ‘feestlokaaltje’ was mij niet geheel onbekend, want mijn ome Wim 
had daar, na zijn huwelijksvoltrekking met tante Bep, zijn receptie gehouden èn het was op een 
steenworp verwijderd van mijn huisadres. Op mijn fiets ging ik er naar toe en wat gebeurde: de 
betovering sloeg toe, ik leerde al mijn vrienden kennen waarmee ik jarenlang gegevens over 
jazzmuziek kon delen: Herman Openneer, Anton Schwirtz, Rudolf v.d. Bruinhorst, Dick Turksma, 
Etienne Francois, Ré Gruetters, Hein Visser, Hein Denekamp, Hans Hoff, Andor Lucacs, etc.. De 
komende vijftien jaar zou de Blokhut een prominente rol gaan spelen in de Amsterdamse jazz 

scene. Hoogtepunten: het optreden 
van de Amerikaanse trombonist Bill 
Rank en de weduwe van Clarence 
Williams, Eva Taylor. 
Ik werd een wekelijkse bezoeker 
en raakte steeds meer in de ban 
van hetgeen mij iedere keer weer 
voorgeschoteld werd. Telkens was 
het een verrassing wie er speelden: 
Hans Roty van de New Orleans Se-
ven, Hans IJzerdraat van de Wes-
tern Jazz Group, de Bixieland Stom-
pers, Georg Lankester met zijn New 
Orleans Jazzbanden niet te vergeten 

Fridjoff Sterrenburg met Charley’s Novelty  Orchestra Crwths met trombonist Massimo Götz.  
Daarna de jam-sessions . Herman Openneer fungeerde als penningmeester en klokslag 20.00 
uur werd de zaalhuur opgehaald en moest iedereen fl 0,50, op het houten schaaltje, ‘done-
ren’.De samenstelling van de sessions was een selectief gebeuren; de zaal ging om 19.00 uur 
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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
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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

 

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

Oriental
Jazzband

Enkhuizen

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

Herringtown 
Jazzband

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

Spirit of Gospel
New Orleans Band & Gospelsingers

www.gospelsingers.nl

Freetime
Old Dixie
Jassband

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

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

Pizzeria/Lunchroom

BELLA VITA
Rick Jong & Gwyneth Beemster

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

Uw advertentie 
zou hier goed 

staan.
Voor informatie:

info@sgtpeppersjazzclub.nl

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

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

Website: www.data-force.nl

Verkoop en reparatie
Computer speciaalzaak

van computers; onderdelen

Café - Restaurant - Terras

De Mastenbar
Het gehele jaar geopend - Serre voor 

vergaderingen en kleine gezelschappen - 
Overdekt, verwarmd terras.

Uitstekende keuken en een gezellige ambiance

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

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

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

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

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

Reconnective Healing TM
The ReconnectionTM

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

TM

Paktuinen 8, 1601 GD Enkhuizen
Tel.: 0228 - 31 24 62 / Fax: 0228 - 31 81 33
info@deproeftuin.com / www.deproeftuin.com 

Lollapalooza
Jazz

Opmerkelijk / opvallend in zijn soort

Wij rekenen geen voorrijkosten!

Voor informatie:
www.lollapaloozaoldjazz.webklik.nl

Ruimte 
te huur 

Informatie:

info@sgtpeppersjazzclub.nl

Live Music, Big Screen, 
Football/Rugby

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

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

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

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

www.schildervis.nlwww.schildervis.nl

0228 - 32 11 61
info@restauranteighteen.nl
www.restaurant18.nl

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

Melkmarkt 4, 1601 HC EnkhuizenMelkmarkt 4, 1601 HC Enkhuizen

Voor reservering en informatie:

(Op feestdagen geopend)

Westerstraat 113
1601 AD Enkhuizen
0228 - 322 060
www.onderdewester.nl
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* 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:
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Westerstraat 113
1601 AD Enkhuizen
0228 - 322 060
www.onderdewester.nl

Lollapalooza
Jazz

Opmerkelijk / opvallend in zijn soort

Wij rekenen geen voorrijkosten!
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Live Music, Big Screen, 
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Dijk 80, 1601 GK Enkhuizen. www.thedubliner.nl

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

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

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

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

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

Telefoon: 0228 - 31 64 04

Geopend vanaf 17.00 uur.

H.J. Schimmelstraat 10, 
1601 HS Enkhuizen

Dijk 48, 1601 GJ  Enkhuizen
telefoon 0228 317 801

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

De Blokhut

Bill Rank met band.
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open en de minder geroutineerde spelers konden tot 21.00 uur spelen, wat voor veel pas be-
ginnenden een uitdaging was!! Daarna voor de heren routiniers, die tot 24.00 uur speelden.  

Versnaperingen voor schappelijke prijzen
De bekendheid van ‘De Blokhut’ ging veel verder, dan alleen maar Amsterdam en omstreken. Al 
gauw kwamen leden van de Haarlemse Jazzclub en Het Gooi naar de Hoogte Kadijk, om met 
gelijkgestemden hun ‘Oude Jazz’ te spelen en naar te luisteren. 
Vooral in de beginjaren kwamen de ’Oude Rotten’ van de Amsterdamse jazz-scene nog wel 
acte de présence geven, maar geleidelijk aan werd dat overgenomen door een nieuwe genera-
tie musici, die in die ‘booming’ jaren zestig de traditionele jazz hadden gevonden en naast hun 
orkest ook wel eens de echte sfeer van de jam-sessions wilden proeven. In het ‘feestzaaltje’ 
was het iedere zondag ‘volle bak’!!!

De uitbaatster was mevrouw De Wandeler, die, zoals ik later vernam, van haar meisjesnaam 
Keller heette. Een kopje koffie, een pilsje en fris werden, door haar, voor schappelijke prijzen ge-
serveerd, waarbij zij vaak door haar schoondochter werd geassisteerd. Het eerste evenement 
om landelijk te promoten, was een optreden tijdens het jubileum van de Haarlemse Jazzclub. 
Inmiddels was ik van baan gewisseld en had ik mijn eerste auto aangeschaft.
Het feestje van de Haarlemse Jazzclub zou plaats vinden op een grote plezierboot op de, bij 
Haarlem gelegen, plas ‘De Mooie Nel’ en zou tot in de kleine uurtjes duren. Een delegatie met 
een samengesteld orkest, zou afwisselend met de Midgetown Jazzband of Limehouse Jazz-
band spelen.  Vanuit Amsterdam voeren wij naar Het Spaarne in Haarlem, waar de Haarlemse 
muzikanten en liefhebbers instapten, daarna voeren wij naar de ‘Mooie Nel’. Toen wij de vol-
gende ochtend terugkwamen in Amsterdam, kon ik met mijn bestelbusje mijn vrienden naar 
huis brengen, vraag niet in welke staat wij verkeerden!!

Een nieuwe koers
Massimo Götz,televisieregisseur/trombonist bij Chaley’s Novelty Orchestra The Crwths, had 
gehoord, dat de beroemde Amerikaanse trombonist Bill Rank in Engeland was uitgenodigd. 
Na enig heen en weer getelefoneer werd Bill uitgenodigd om in Felix Meritis een optreden te 
verzorgen met het orkest van Charley’s Novelty Orchestra The Crwths. Het zou in het weekend 
plaats vinden, dus Bill kon nog even meeblazen op de zondagavond met een ‘Blokhut- forma-
tie’. Gelukkig zijn er van dat optreden, door Ré Gruetters, nog een aantal voortreffelijke foto’s 
gemaakt. Dezefde periode, 1967, lukte het om de weduwe van Clarence Williams, Eva Taylor 
naar ‘de Blokhut’ te krijgen. Deze frêle zangeres, met het grote stembereik zong met passie 
’Baby, won’t you please come home’ en haar speciale song ‘Sister Kate’. Het was een geweldig 

optreden, waar ook nog een foto van 
bewaard is gebleven, met Pim Gras 
op klarinet, Herman Openneer, was-
bord en Dick Klein op banjo.
Eind jaren zestig werd de structuur 
van de Blokhut overgenomen door 
een nieuwe generatie jazzmuzikan-
ten, die met een nieuwe opzet, de 
boel gingen veranderen. Het moest 
een echte jazzclub worden, met een 
bestuur en er werden gewone orkes-
ten uitgenodigd om te komen spe-
len, ten koste van de jam-sessions. 
Evenementen werden opgezocht, 
o.a. een optreden op kasteel Soest-
dijk op Koninginnedag. Een afvaar-Eva Tylor geeft optreden in de Blokhut.



25Sgt. Pepper’s Hot News april 2019

diging van Blokhut-musici was uitgenodigd om acte de présence te geven. Ik was er, eerlijk 
gezegd, niet bij!!! Het ‘gebeuren’ in de Blokhut was voor heel wat Oude Stijl muzikanten uit 

den lande aanleiding, om eens te komen luisteren 
en spelen. Vooral uit de ‘Hottest Place in the South, 
Breda’ kwamen regelmatig Joep Peeters, met in 
zijn kielzog Ad Houtepen langs, mèt een gastoptre-
den van een formatie uit Breda. Toevallig was er een 
reporter van Het Parool in de zaal en die schreef 
nog een leuk stukje voor de krant; ook een mooie 
foto werd erbij afgedrukt. Het mes sneed aan twee 
kanten, want bij het wereld beroemde jazzfestival in 
Breda werden regelmatig ook ‘Blokhut- formaties’ 

uitgenodigd. Door het geregeld met elkaar spelen ontstonden formaties, die het wel zagen 
zitten om vaker met elkaar op te treden; we noemen: de ‘Animal Crackers’, ‘String and Brass’ 
en de ‘Jazz-O-Matic-Four’; de laatste trad regelmatig op in ‘Herengracht 88’, terwijl de Animal 
Crackers een vaste avond hadden in de ‘Bamboo Club’.

Good bye Blokhut, hello Joseph Lam
Begin jaren zeventig werd het allemaal wat minder, helemaal toen ‘De Blokhut’ verkocht werd 
aan de sportschool van IJs de Weert, die er een bokstrainingzaal van maakte. De zondagavond 
sessions mochten gewoon doorgang hebben, maar het was toch anders. Het afscheid van 
‘Tante Alie’ de Wandeler, werd uitbundig gevierd; een afscheidsfoto is er nog gemaakt, met 
vele bekende gezichten. De teloorgang van de Blokhut was niet te stuiten en toen Ré Gruet-

ters en Hans Hoff bekend maakten, dat zij 
op de Laagte Kadijk de Joseph Lam Jazz 
Club gingen opzetten, was de tweespalt 
kompleet!! Vergaderingen werden be-
legd, maar inmiddels was ik verhuisd naar 
Grootebroek en toen ik nog een keer naar 
de Blokhut ging, bleek het doek gevallen 
te zijn. De piano stond in gestript karkas 
voor de deur en de boksers waren driftig 
aan het trainen. ‘De Blokhut’ was einde 
verhaal, maar niet getreurd, want de ses-
sions werden overgenomen door de Jo-
seph Lam Jazz Club en die heb ik nog 
jarenlang bezocht, totdat de Club ging 
verhuizen naar de Van Diemenstraat.

   
Wim Keller

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boven nog even een paar sfeerfoto’s tijdens een promotie dag.

Jamsession in de Blokhut.

Afscheid van Tante Alie.
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Van links boven naar rechts onder. 

Sr. Swing Mexico: https://www.youtube.com/watch?v=pTIvvOiD12Q 

of zoek Sr Swing; Frankie 104 (YouTube)

Ragstretch: https://www.youtube.com/watch?v=ijh-knd2Fjs 

of zoek Ragstretch; Panama (YouTube)

The Shotgun jazzband: https://www.youtube.com/watch?v=d8OEN091RTM 

of zoek The Shotgun Jazz band; My Od Kentucky Home (YouTube)

Abbie Hubner: https://www.youtube.com/watch?v=qtBjmF3EBvc  

of zoek Abbie Hubner; When my dreamboot/Dsmal Dan (YouTube)

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!!!!

Jazz in beeld
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Even terugkijken....17 maart 
Ragstretch.
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‘Buiten woei het héél hard, binnen werd genoten!’
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Jazz muziek is niet het eerste waar je aan denkt als je op reis gaat naar Mexico. Toch is het een 
snel groeiend fenomeen waar veel interesse voor is. Aangezien veel lokale bandjes instrumen-

ten bespelen als de gitaar, saxofoon of klarinet is de 
overstap soms niet heel groot. De plotselinge interesse 
wordt gewijd aan de komst van de beroemde muzikant 
Dámaso Pérez Prado. Hij verhuisde vanuit Cuba naar 
Mexico en bracht voornamelijk de big band opzet on-
der de aandacht. In 2010 is de jazz scene echter gaan 
groeien als nooit tevoren. Er zijn jazz clubs geopend 
in de steden en er worden festivals georganiseerd. Dit 
komt door de globalisering en het gebruik van sociale 
media wat een enorm platform creëert voor de Mexi-
caanse muzikanten.
Ik liep door de straten van het historische centrum van 
Mexico stad. De prachtige gebouwen, etenskraampjes 
en dagelijkse drukte trokken mijn 
aandacht tot ik drie straatartiesten zag zitten. De jon-
gens bespraken welk nummer ze zouden gaan spelen 
en ik had de hoop dat het jazzmuziek zou zijn. Het leek 
me niet erg voor de hand liggend maar zeker niet on-
mogelijk met gitaar, klarinet en trompet. Ik ging op een 
bankje zitten aan de overkant van de straat en jawel, 
ze begonnen jazz muziek te spelen. Het bleken de jon-
gens te zijn van een band genaamd Sr. Swing. Dámaso Pérez Prado.

Jazz op reis

Mexicaanse Jazzformatie Sr. Swing.
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Naast het gebruikelijke hoedje voor kleingeld hadden ze ook een stapeltje visitekaartjes liggen 
om uit te delen. De slogan op hun kaartje luidde “it don’t mean a thing if you ain’t got that swing”.  

Deze tekst bleek hun op het lijf geschreven te zijn. 
Met slechts een paar instrumenten wisten ze 
heerlijke swingende jazz muziek te maken.
Aan de hand van hun kaartje heb ik ze later op-
gezocht op het internet. Het bleek al snel dat het 
in totaal om een band van vijf jongens gaat. Ze 
hebben al op veel plekken opgetreden waaronder 
het evenement van Swing Mexico.Dat is een or-
ganisatie die evenementen organiseert in binnen- 
en buitenland. Je kunt ze boeken voor festivals, 
feesten en partijen. 
Ze werken samen met andere organisaties en 
kunnen een volledige show verzorgen met mu-
ziek, licht en geluid. Ze hebben zelfs een houten 
dansvloer van maar liefst 100m2 die ze mee kun-
nen nemen. Ik vond het erg leuk om te zien dat ze 
in Mexico inmiddels ook bekend zijn met het fe-
nomeen Lindy Hop, de swingende dansvorm uit 
de jaren 20. Jazz in Mexico, het kan en het past 
naar mijn mening perfect in het straatbeeld. De 
mix van lokale muzieksoorten en jazz lijken vloei-
end in elkaar over te gaan en maakt nieuwsgierig 
naar meer. 

Leslie Lub

Leslie Lub ondekt Mexico-stad. Lesie op  reis in het land waar ze Sr. Swing ondekt.
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Jazz in blik
Quatre Tickets de Swing & Inge Alberts-Paris je t’aime.
 
Het selecte groepje liefhebbers uit Enkhuizen, dat aanwezig was tijdens de presentatie van hun 
nieuwe cd ‘een paar maanden geleden in het Zuiderzee Museum’, hoef ik niets meer te vertel-
len. Helaas was zangeres Inge Alberts door ziekte afwezig, maar de vier heren van de groep, 
deden hun uiterste best de muziek van Django Rheinhardt te laten herleven en dat werd door de 
liefhebbers van deze muziek met enthousiasme beloond, waardoor het gezang van Inge Alberts 
eigenlijk niet gemist werd.

Anders is het met de cd, die in een geweldig mooi hoesontwerp  voor mij ligt; nadrukkelijk is 
zij op deze schijf - als vijfde Ticket - aanwezig en laat horen, dat zij niet alleen bij machte is het 
Franse chanson op uitstekende wijze te vertolken, maar ook nog enorme feeling heeft met 
de muziek van Django. Moeiteloos zingt zij stukken van Charles Trenet, Aznavour; zelfs een 
melodie van Sidney Bechet en enkele Engelstalige standaards. Het geheel is in een eigen jasje 
gegoten en wordt door het luisterende publiek met groot enthousiasme ontvangen. (zie hoesje; 
cd uitgebracht in eigen beheer, red.)

Het spel van de Quatre Tickets is ‘als van ouds’ kwalitatief van een hoog niveau en een speciaal 
zonnetje krijgt de solo-guitarist  Georg Lankester, die ook een van gondleggers van ‘De Blokhut’ 
in Amsterdam is geweest en al meer dan zestig jaar actief in de jazz. Tevens zijn ze aanwezig 
op het komende Jazzfestival in juni.   Dus: komen, kopen en luisteren naar deze prachtige ‘ka-
mermuziek’ van de jazz!!

Wim Keller



31Sgt. Pepper’s Hot News april 2019

Phil Mason’ New Orleans All Stars-Swing that Music-Lake-200.  
with Christine Tyrrell.

Na de succesformule van de legendarische Max Collie Rhythm Aces kozen verschillende 
bandleden, Phil Mason, ‘Gentleman’ Jim McIntosh en Trevor ’Fingers’ Williams ‘na het ver-
trek van Max Collie’ er voor, om met die formule door te gaan. Zij zochten en vonden Mickey 

Cooke-trombone, Roger Myerscough-
klarinet en Laurie Chescoe - drums, die 
er ook wel zin in hadden de oude Rhyhm 
Aces te doen herleven. Zij vonden gehoor 
bij Lake Records en die brachten, tege-
lijk met Lake/204, deze cd uit, met een 
bloemlezing van nieuwe songs, waarvoor 
Max Collie zich niet geschaamd zou heb-
ben. We praten over opnamen, gemaakt 
op 19-23 januari 2004 in het Theatre Royal, 
Workington, Cambria. Extra dimensie aan 
deze opnamen wordt toegevoegd door 
zangeres Christine Tyrrell, die, op haar be-
kende wijze, een aantal spirituals voor haar 
rekening neemt, o.a. ‘When I Come To The 
End Of My Yourney’ en ‘What The Lord Has 
Done For Me’. Ook Phil, Mickey en Roger 
laten zich niet onbetuigd en nemen enkele 
vocalen voor hun rekening. Speciale gast is 
de Deense guitarist Ronald Anderson, die  

Roger, Jim en Trevor door het fraaie nummer ‘St. Thomas’ heen loodst en zo een speciaal effect 
aan het stuk geeft. Het schijfje is te bestellen bij Timeless in Wageningen.                                                                 

Wim Keller 
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