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Jaargang 26,  
nummer 3, oktober 2019

In dit nummer o.a.:
Verrassende clubmiddagen  
oktober t/m december. 
Memorabele worst.....
Gene Krupa ‘Drummin man’ 
en 
Oude meesters komen tot leven (2). 
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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
Muzikanten en hun instrumenten, het is een hecht gegeven! In een periode van hevig liefdes-
verdriet schreef Douwe Bob een mooie ‘song’ I DO. Hij werd gevraagd, die in een populair 
tv-programma te komen vertolken. Hij stemde daarmee in, maar onder voorwaarde, dat hij 
zijn eigen vleugel kon ‘meenemen’. Dat gaf een extra dimensie. Aldus geschiedde; zijn instru-
ment werd uit zijn huis getakeld en naar de studio gebracht; bijna voor niets, want Douwe Bob 
speelde tijdens de uitzending op zijn gitaar! I DO kwam daardoor in de verdrukking, maar werd, 
als slot, toch nog in zijn geheel uitgezonden; met indringend pianospel.
Dit deed mij denken aan ‘mijn Schipholtijd’ (HN22/4). Bij de ingebruikname van een vide in Ter-
minal-West, op douanegebied, werd Wibi Soerjadi gevraagd om een mini-concert te geven. Hij 
was destijds zeer verknocht aan ‘zijn’ Bösie – Bösendorfer concertvleugel, dus die ‘moest’ mee, 
evenals zijn toenmalige echtgenote, tevens manager. Wibi was allervriendelijkst, zijn vrouw het 
tegenovergestelde. Er was één lift, waar de vleugel precies in paste; transport, begeleiding, al-
les ging voorspoedig en naar wens. Tot het moment suprême…… alle gasten waren aanwezig 
en de vleugel stond perfect in balans; het concert kon beginnen. Toen eiste mevrouw, dat de 
omroepinstallatie werd uitgezet; dat ging een beetje te ver!
Bij Sgt. Pepper wordt iedereen gastvrij ontvangen en wordt bij elk concert een mooi podium 
gebouwd, zodat de muzikanten volledig tot hun recht komen.  De aankomende maanden staat 
u nog veel moois te wachten!  
 Lies Turksma

 In dit nummer :
04 Skroiverai.

09 Metropolitan Roof Orchestra clubmiddag 20 oktober.

11 The Blouzz clubavond 26 oktober.

12 Jazz-O-Matic Five & Herringtown Jazzband clubmiddag 24 november.

13 Ragged Men  clubmiddag 15 december.

15 Terugkijken 23 maart Groovetakers.

16 Memorabele Worst…...

17 Blog door Hans Kip.

18 Gene Krupa The drummin’ man. (Deel 1) door Wim Keller.

21 Terugkijken 24 februari Michel Pastre Quintet. 

23 Terugkijken 14 april Gumbeaux.

24 Bezoek aan de oude meesters. Door Jur Voorwerk, deel 2

26  Terugkijken 19 mei Jazzpiration & Lollapalooza. 

27 Jazz op reis met de Herringtown Jazzband.

30 Terugkijken 15 september Swing method.

31 Jazz in blik.
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Beste jazzvrienden en -vriendinnen, 
De zomervakanties staan voor de deur en bij het schrijven van deze Skroiverai is het 46e Jazz-
festival Enkhuizen net van start. In deze Hot News vindt u het restant van ons muzikale pro-
gramma 2019. Maar, er is meer! Naast de 4 clubmiddagen en een bluesavond, nog twee ‘spe-
cials’: 28 september UITdagend Enkhuizen, waarbij de club èn het jazzfestival zich presenteren. 
Verder aan het eind van het jaar een wervelend jazzspektakel op zaterdagavond 28 december 
in de Werf aan de Paktuinen. Onderstaand leest u hier meer over. Rest mij u veel muziekplezier 
te gunnen, dus tot ziens!

UITdagend Enkhuizen en Jazz!!!
Zaterdag 28 september, rond de klok van 2 uur ’s middags, start de culturele uitmarkt in Enk-
huizen, genaamd UITdagend Enkhuizen. Een en ander vindt plaats in de binnenstad, waarbij 
nagenoeg alle culturele instanties, verenigingen etc. uit de Haringstad acte de présence zullen 
geven. Natuurlijk kunnen het jazzfestival en de jazz-club niet achter blijven. Beiden hebben zich 
verenigd in Jazz Enkhuizen en zullen een programma presenteren in de Nieuwe Doelen. Naast 
een workshop, veel bewegende beelden en foto’s uit het Enkhuizer Jazzarchief op schermen, 
ook 2 optredens van Lollapalooza en de Freetime Old Dixie Jassband. Dit jazzevenement zal 
ongeveer duren tot 10 uur ’s avonds. De entree is vrij. Volg een en ander op social media en 
natuurlijk in de krant.

Nieuwe tegel in de Jazzwalk of Fame
Tijdens het 46e Jazzfestival Enkhuizen is er wederom een tegel toegevoegd aan de Jazzwalk of 
Fame op het Venedie. Deze keer opgedragen aan Buddy Bolden. Cornettist Buddy leefde kort 

en hevig van 1877 – 1931, en wordt door de ken-
ners gezien als de King van de New Orleans jazz. 
Feitelijk de eerste jazzstijl, die in de stad aan de 
Mississippi werd gespeeld, kan aan hem worden 
toegeschreven. Ergens in de wereld moet een 
opname zijn van zijn band op een zogenaamde 
wasrol, de voorloper van de 78-toerenplaat. De 
drank had geen goede invloed op hem en hij be-
landde langere tijd, tot zijn dood, in een instituut. 
Neemt niet weg dat Buddy aan de wieg stond 
van de traditionele jazz. En, zo beweert men, is 
het maar de vraag of Louis Armstrong zo groot 

was geworden als Buddy Bolden was blijven spelen. En zo is het maar net, we weten de histo-
rie. De tegel werd onthuld door trompettist Richard Heeres van Lollapalooza en voorheen van 
The Old Fashioners.

Jazzspektakel zaterdag 28 december
Onder de werktitel ‘The Great Jazzparty at the Werf’ organiseert de Freetime Old Dixie Jass-
band een waar jazzspektakel in café-restaurant De Werf aan de Paktuinen. Momenteel wordt 
hard gewerkt aan deze organisatie, wij houden u op de hoogte van de bijzonderheden! Maar 
schrijft u het in uw agenda: zaterdagavond 28 december.

Sgt. Pepper’s Jazzaward 2018
Zaterdag 25 mei j.l. reisde een afvaardiging van het Sgt. Pepper’s bestuur af naar het Meerjazz-
festival 2019 in Hoofddorp. Daar speelde de Hongaarse band Bohém Ragtime Jazz Band. Vorig 

Skroiverai van het bestuur
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Het uitreiken van de Jazzaward 2018.

jaar februari speelde deze band met veel succes 
in een overvolle Sgt. Pepper’s Jazz-Club. Eind 
2018 werd overduidelijk dat zij als de beste band 
werd beoordeeld door de vakjury. Uitingen als 
geweldig collectief, uitermate goede beheersing 
van solisten, fantastische arrangementen en 
een puike presentatie, kwamen uit de loftrompet 
van de juryleden. Even afreizen naar Hongarije 
om het prachtige bronzen beeld uit te reiken 
was niet nodig, het werd een retourtje naar het 
Meerjazzfestival in Hoofddorp. Glunderend nam 
bandleider Tamás Ittzés het brons, de presti-
gieuze prijs, voorzien van lovende woorden in 
ontvangst.

 
Flyer in deze Hot News en een verzoek aan u!
In deze Hot News vindt u een flyer met data en bijzonderheden van het tweede half jaar. 
Wij willen u verzoeken deze flyer aan een kennis of vriend te geven en hem/haar of bei-
den te enthousiasmeren om lid te worden van onze club. U zult begrijpen dat het aanvul-
len aan de ‘onderkant’ van nieuwe leden niet alleen verwacht kan worden van het be-
stuur, vandaar dat wij een beroep op u doen. Wij willen de kwaliteit van de muziek zo hoog 
mogelijk houden en vanzelfsprekend ook de aanloop naar de club. Helpt u ons mee? 

When I leave the world behind
De Haagse saxofonist en klarinettist Frits Kaatee is donderdag 18 april 2019 op 81-jarige 
leeftijd overleden. Samen met zijn recent overleden broer George (24 november 2018) hebben 

de Kaatees een grote invloed gehad op de Nederlandse traditi-
onele jazzscene. Frits begon zijn carrière op 11-jarige leeftijd als 
accordeonist in het orkest The Sunny Boys, waar hij medeop-
richter van was. Hij kreeg klarinetlessen van Arie Ligthart, van 
de Dutch Swing College Band. De band Sunny Boys werd in 
1956 omgedoopt tot The Storktown Dixie Kids. Hij speelde 
ook in de Amsterdamse band New Orleans Syncopaters en 
de  Dixieland All Stars. Hij speelde vele jaren vast in de Dutch 
Swing College Band. In 1995 kreeg Frits Kaatee de Duketown 
Award. Bijgaand een foto van Frits, tijdens het 20-jarig lustrum 
van de club in het Amsterdamse Huis 28 oktober 2012. Wij 
wensen zijn nabestaanden veel sterkte! 

 
When I leave the world behind 

Op 2 juli jl. is drummer Ferry Kouwenhoven op 70-jarige leeftijd 
overleden. Ferry kon het niet winnen van zijn ziekte. Hij drumde 
twee perioden bij de Enkhuizen formatie The Old Fashioners, van 
1977 tot 1980 en van 1983 tot 1990. Voor zijn periode in de jazz 
maakte Ferry deel uit van de popband The Daltons in de Haring-
stad. Wij wensen Sjoerdje, de kinderen en kleinkinderen heel veel 
sterkte met dit verlies.
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Jazz cd’s te koop
Zo langzamerhand wel bekend, dat wij tijdens de clubmiddagen cd’s verkopen, die in de achter-
liggende jaren werden aangeboden door bands die bij ons speelden of anderszins. En hier zitten 
pareltjes tussen!  De cd’s worden slechts voor € 2,= (dubbel cd’s € 4,-=) verkocht en de op-
brengst wordt gestort in het bandbudget van de club. Dus, beste mensen, wie maakt ons los?

46e Jazzfestival Enkhuizen
Dat er weer op zit, met een dik compliment voor bestuur en alle medewerkers, die deze editie 
weer hebben neergezet. Op naar de 47e aflevering volgend jaar. In de volgende editie van ons 
blad leest u de exacte data in 2020.

Clubfoto’s
De vaste bezoekers weten het, wij hebben op de club twee fotografen, die wij erg dankbaar zijn 
voor hun bijdrage. Cor maakt prachtige foto’s van de spelende bands, Peter maakt ook prach-
tige, maar dan de sfeerimpressies op de club. 
De foto’s van de band vindt u op Facebook, de sfeerfoto’s worden op een google-account 
geplaatst. In de nieuwsbrief van de club wordt maandelijks de link geplaatst 
waar u de sfeerfoto’s kunt zien en downloaden. En, wilt u niet op de foto, gewoon even aange-
ven bij Peter, uw wens wordt gerespecteerd.
 
Een dringend verzoek: toon uw clubcard!
Hoewel we trouwe bezoekers (her-)kennen wordt het voor de bestuursleden wel eens moeilijk 
om gezichten en namen te onthouden. Hoe kan dat ook anders als grootste en gezelligste club 
van Nederland. Dus bent u de trotse bezitter van een reguliere card of een goldcard, laat deze 
zien bij de kassa. Zijn wij gerustgesteld en hoeven niet achter u aan te lopen voor controle.

Sgt. Pepper’s Goldcard
Dit is een geslaagd succes en ik kan u aanraden om ook over te stappen. U betaalt één 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 hoe wij de gege-
vens 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.

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 



7Sgt. Pepper’s Hot News oktober 2019

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

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

Hot News: 
we maken hem met plezier

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

Lid vereniging Goud- en Zilversmeden

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

www.deGraaffvanEnckhuysen.nl

Autorijschool KOK

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

Enkhuizen

Hans Ruiter
Schoenmakerij

Schoen- en Lederreparatie
Onderhoudsmiddelen 
Sleutelservice

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

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

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

LOODGIETERSBEDRIJF

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

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

Voor de beste koffie, 
thee en chocolade 

bij u thuis!

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

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

Professionele audio-, 
video- en lichtapparatuur

www.ruberg.nl

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

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

www.univertaal.nl

Vertaalopdracht, 
tekstprobleem of taalvraag? 
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Zondag 20 oktober 2019, 14.00 – 17.30 uur. Het Peperhuis, Wierdijk 12, Enkhuizen.
 
Bezetting:  
Koos van der Hout -trompet  Tom Damm -klarinet, altsax
Wim van der Pouw -trompet  Jan van der Woord -klarinet, altsax
Piet Glas -trombone Marcello Rigutto -klarinet, t-sax
Jan van der Woord -piano  Jan Gombert -banjo
Gé Soetekouw -tuba  Jens Gombert -drums
Zenja Damm -zang

Het Metropolitan Roof Orchestra zet de muzikale tradities van de ‘roaring twenties’ voort met  
jazz, charleston en wat wel wordt genoemd ‘hot dance music’. Deze ‘small big band’ speelt pit-
tige dansnummers van grote namen als Duke Ellington, Fletcher Henderson en Paul Whiteman 
waarbij de schoenzolen slijten. Sfeervolle ballads en novelties, de ‘hits-van-de-dag-van-toen’ 
wisselen elkaar soepel af. 
Zangeres Zenja Damm, met haar voor de jaren twintig zo karakteristieke stem, draagt in belang-
rijke mate bij aan het oproepen van die sfeer van weleer. Naast de karakteristieke klankkleuren 
uit genoemde periode zijn enthousiasme en uitstraling belangrijke kenmerken van optredens 
van het orkest. En natuurlijk een vleugje nostalgie……
In de ‘roaringtwenties’ kende ieder groot hotel tenminste twee danszalen. De bovenzaal van 
het hotel, onder of soms op het dak, was de plaats waar de ‘hot music’ klonk. Het Metropolitan 
Roof Orchestra speelt muziek van ‘onder de pannen’. De muzikanten zullen er ook vanmiddag 
weer alles aan doen om het dak van het Peperhuis af te spelen.
   Aart Lub

Metropolitan Roof Orchestra

De heer Scholten, Hoorn
De Wit Beeld, Geluid & Witgoed

WIJ ZIJN U ZEER ERKENTELIJK!

Gemeente Enkhuizen

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

Zaterdag 26 oktober 2019, 21.00 – 24.00 uur. Het Peperhuis, Wierdijk 12, Enkhuizen. 
 
Bezetting:
Erna van Es  -zang
Ab Demmendal  -bluesharp, zang
Bert Afink  -bas
Rob Blom  -gitaar
Roel Trompert  -keyboard
Jacques Kueter  -drums

Wegens groot succes kunt voor de tweede maal van deze formatie genieten, tijdens de avond 
openstelling van de jazzclub. Het belooft wederom een heerlijke swingende avond te worden, 
over de volle bandbreedte van de blues. De formatie The Blouzz uit Alkmaar, neemt u mee langs 
bekende nummers van ,onder andere, Eric Clapton, Amy Winehouse, Fleetwood Mac en Billie 
Holiday, maar ook van Beth Hart, Imelda May, John Mayer, Ray Charles en BB King. De muzi-
kanten hebben allen een ruime ervaring. Zo speelden zij in diverse top 40 formaties uit Noord-
Holland, blues bands, gospelband en bigbands. De blues bracht dit gezelschap uiteindelijk 
in 2014 bij elkaar. Het brede spectrum van deze muziek geeft de bandleden volop inspiratie 
omheerlijke swingende blues te spelen... recht uit het hart... en met de karakteristieke ‘Blouzz’ 
drive. Het wordt dus een ouderwetsezaterdagavond, waarbij de dansschoenen weer uit de kast 
gehaald kunnen worden.

 
Aart Lub
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Zondag 24 november 2019, 14.00 – 17.30 uur. Het Peperhuis, Wierdijk 12, Enkhuizen.
 
Jazz-O-Matic-Five 
is al meer dan 30 jaar een vaste waarde in het Europese traditional jazz circuit. Het orkest 
speelde op vele (inter)nationale festivals met hun unieke samenstelling van muziekinstrumen-
ten. Door zijn bijzondere sound lijkt de band veel groter dan hij is en dat heeft de bijnaam ‘The 
World’s Smallest Big Band’ opgeleverd. Op het repertoire staan jazzstukken en evergreens uit 
de periode 1915-1940. De Jazz-O-Matic-Five heeft op talrijke binnen- en buitenlandse jazz-
festivals succesvol opgetreden. De unieke sound van de Jazz-O-Matic Five is inmiddels vast-
gelegd op de cd’s ‘Happy Feet’ en ‘Clap Hands’. Een optreden van de Jazz-O-Matic-Five staat 
garant voor pure jazz, gespeeld door muzikanten die behoren tot de top van de Nederlandse 
oude stijl jazz scene.

Bezetting:  
Peter Ivan  -cornet  Ronald Janssen -Heijtmajer  -altsax  
Ad Houtepen  -bassax  Hans de Bruijn   -piano  
Tom Stuip  -banjo
  
Herringtown Jazzband
De middag wordt afgesloten door de Herringtown Jazzband, die al ruim 40 jaar een vertrouwde 
verschijning is in Enkhuizen en in de oude stijl jazzwereld.
Het enthousiasme en vertrouwen in de band is tekenend voor deze jazz ambassadeurs van 
de Haringstad. Door de jaren heen is altijd een eigen stijl herkenbaar geweest met als vaste 
ingrediënten: een afwisselend repertoire, stevige collectieven, uitbundige solo´s en eigen ar-
rangementen. Het orkest treedt net zo makkelijk op in grote zalen als in een klein café, waar 
men bij voorkeur ‘unplugged’ speelt en er een heel direct contact ontstaat met het publiek. Alle 
ingrediënten zijn dus aanwezig voor een middagje onvervalste traditionele jazz.

Bezetting:   
Rob van Bergen  -trompet, zang  Erwin Schoen  -klarinet&saxen  
Henk van der Veen  -trombone, trompet  Erwin Sprong  -banjo  
Ruud Danckaarts -bas  Berry Schuuring  -drums 
  

Aart Lub

Jazz-O-Matic-Five & Herringtown Jazzband
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Zondag  15 december 2019, 14.00 – 17.30 uur. Het Peperhuis, Wierdijk 12, Enkhuizen.

Bezetting:

Jos Reijnhout   -trompet, vocaal
Coos Zwagerman   -trombone, vocaal
Harm Hilligers   -klarinet, altsax, vocaal
Jaap de Wit Sr.   -bas
Hans Mantel   -banjo
Jaap de Wit jr.   -drums

Ragged Men neemt traditionele jazz, blues, gospel en ragtime uit het diepe zuiden van de 
Verenigde Staten mee de 21e eeuw in. Hun unieke geluid is niet onopgemerkt gebleven: met 
succes bestormen deze mannen dan ook al enige jaren de internationale jazzpodia. De stevige 
‘groove’ van de ritmesectie en energieke blazerssectie maken stilzitten onmogelijk!
Onder de naam ‘The Revivalists’ is de basis voor deze band gelegd. Mede door de personele 
uitbreiding naar een zesmans formatie gaat de band sindsdien door het leven als Ragged Men, 
een verwijzing naar de bron van de jazz, ragtime, alsook naar het wilde leven in en om de  
jazzpodia heen.
Op hun eigen, onnavolgbare wijze winnen ze moeiteloos elk publiek voor zich. 
Kortom: bij Ragged Men is de toekomst van traditionele jazz in goede handen.

Aart Lub

Ragged Men
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Groovetakers

Even terugkijken .... 23 maart
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Memorabele.. Worst 
Petra’s Streetparaders in Gelsenkirchen(D)

Tijdens een gesprek met Enkhuizer jazzmuzikanten komen er altijd kleurrijke verhalen voorbij 
die ze tijdens optredens en tours met de bands hebben 
beleefd. 
Historische verhalen die steevast eindigen met de op-
merking: “Je had er bij moeten zijn”. 
De verhalen zijn het stuk voor stuk waard om te delen 
met een groter publiek en te bewaren in de Enkhuizer 
jazzgeschiedenisboeken.

Bassist Remco de Jong neemt u mee naar het jazzfesti-
val van Gelsenkirchen in Duitsland,  van organisator Rolf 
Wagemann, waar het orkest meerdere malen heeft ge-
speeld. 
Het verhaal speelt zich af in een tijdperk van de vorige 
eeuw toen de ‘Petra’s Streetparaders’ nog actief waren. 
De ‘Streeparaders’ werden gevormd door een twaalf 
koppige formatie, elf mannen en één Petra, uit Enkhui-
zen. Het eerste ei voor deze formatie is gelegd en uit-
gebroed in de toenmalige jazztempel van Enkhuizen en 
omstreken ‘Du Passage’ van Rieuwert ‘de Sprieuw’ Ma-
zereeuw. 

Duitsland staat bekend om de heerlijke Sauerkrautmit-
Wurst, die veelal op braderieën en festivals in enorme 
braadpannen klaar gemaakt wordt, zo ook op dit festival. 
Na vier uur musiceren en slenteren, met volle bepakking 
door de straten van Gelsenkirchen, werd het tijd om de 
magen weer van brandstof te voorzien.
Uiteraard wordt dan de eerste de beste braadpan met 
dat overheerlijke traditionele Duitse gerecht door een stel 
hongerige muziekwolven aangedaan. De Sauerkrautmit-
Wurst werd opgediend op plastic bordjes die, na gebruik, 
in een afvalbak naast de zuurkooltent weggegooid wer-
den. De deksel van de afvalbak was opgeleukt met een 
enorme worst er bovenop. 

Op de foto(r.) ziet u John Lippetijdens het jazzfestival van 
Gelsenkirchen in Duitsland, waar hij de verleiding niet kon 
weerstaan om op die enorme worst te gaan zitten.
Wie had toen ooit kunnen bedenken dat John, jaren 
later, zelf een goed draaiende worstenkraam zou be-
ginnen. Is toen het idee geboren? Wie zal het zeggen. 

 
Met dank aan: Remco de Jong

John, onze grote trom-slager
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Blog: de Peereboom
Vorige week kwam ik in mijn verzameling een aantal singeltjes en EP’tjes tegen van de Western 
Jazz Group, in de zestiger jaren een Amsterdamse oude stijl jazzband. De tubaïst/leider van de 
band, Hans IJzerdraat, kwam ik een aantal jaren geleden tegen op een afscheidsreceptie in het 

BIM huis in Amsterdam. Ik had hem nooit eerder 
ontmoet, hij was inmiddels een oudere heer van in 
de tachtig. Een oud-onderwijzer, die zijn orkest zelf 
naar snabbels reed in een VW busje. Zo’n koekblik 
waarin niet gerookt mocht worden en die hij had 
versterkt met ijzeren balken,bang als hij was voor 
aanrijdingen.
 “Bent U meneer IJzerdraat de tubaïst van de Wes-
tern Jazz Group?” Hij keek verrast op en zei
 “Dat klopt”. Ik was al jaren een fan van de New Or-
léans Seven en de Western Jazz Group en maakte 
hem een compliment voor die bands en zijn tuba 
spel. Hij zei dat hij de laatste jaren nooit meer re-
acties had gehad en bedankte me, enigszins ver-
legen.
De bands van Hans IJzerdraat beschouw ik als de 
van top van de oude stijl jazz in Nederland. Stijlop-
vatting en de kwaliteit van de verschillende bandle-

den (veelal muzikanten uit de Amsterdamse jazzclub de Blokhut ) maken het verschil. Cornettist 
Hans Roty, klarinettist Pim Gras, de saxofonisten Frits Müller en Hans Hoff, pianist Wim de 
Vries, om er een paar te noemen, staan voor sterke, fraaie collectieven, uitstekend solowerk en 
een solide ritme.
Op trombone: de schrijver Frits Hotz, de latere P.C. Hoofdprijswinnaar.
Frits was een fabelachtige trombonist en kenner van de Amerikaanse New York jazzstijl in de 
twintiger jaren van de vorige eeuw. Ik heb altijd aangenomen dat Frits verbonden was aan beide 
orkesten, maar dat is ten dele juist. Ik las op de hoestekst van het Imperial EP’tje IPE 5060 dat 
in het nummer ‘The Iron Swing’ (een eigen compositie van IJzerdraat!) de pianosolo leidt naar 
een machtige trombonesolo van ene Bertil Poirier. Ook zijn partij in ‘I have got what it takes’ is 
op z’n minst van Hotz’ klasse. Wie is die Bertil Poirier? De hoestekst zegt dat hij niet onderdoet 
voor zijn voorganger Fritz Hotz. Dat vraagt om nader onderzoek. Daaruit blijkt dat IJzerdraat 
problemen had gekregen over de stijl van de New Orleans Seven. Té oud voor sommige van de 
bandleden. Minder New Orleans, meer New York. Dat werd ruzie met als gevolg de Seven  o.l.v. 
Hans Roty in een nieuwe bezetting met gitaar en bariton saxofoon i.p.v. banjo en tuba en een 
nieuwe band voor IJzerdraat: de Western Jazz Group met o.a. Kees Dollé op cornet. Als nieuwe 
trombonist, u raadt het al: Bertil Poirier.
Het blijkt dat die Poirier in werkelijkheid Bertil Peereboom-Voller heet; een vaktrombonist die 
later in het Hilversumse furore maakt als sectietrombonist in de orkesten van o.a.Willem Breu-
ker en Rogier van Otterloo. Heeft Peereboom-Voller een schuilnaam aangenomen om niet aan 
IJzerdraat gelinkt te worden. Wilde hij, naast het moderne Hilversumwerk, oude stijl jazz blijven 
spelen en daarin excelleren? Was hij beroepstrombonist? Wat is er geworden van Peereboom-
Voller? Hij moet nu zeker in de tachtig zijn. Ik zou de antwoorden op die vragen, indien mogelijk, 
graag uit zijn eigen mond vernemen. Contact is tot op heden echter mislukt.

 
Bron:  hans speelt trombone.blogspot.com
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Gene Krupa- The drummin’ man

De jonge Krupa.

Gena Krupa werd op 15 januari 1909 geboren in Chicago en was de jongste zoon van Bartley 
en Ann Krupa’s negen kinderen. Zijn vader stierf toen Gene erg jong was, zijn moeder moest het 
gezin onderhouden en werkte als molenaar. Ook de kinderen moesten meewerken en zo ging 

Gene, toen hij 11 jaar was, werken in de muziekwinkel ‘Browns 
Music Company’, waar ook zijn broer Pete  werkte. Na zijn 
schooltijd werkte hij in het magazijn en door zijn gevoel voor 
ritme was het niet onlogisch dat hij zijn aandacht richtte op de 
drums, waarvan er één uitsprong; een Japanse set, die betaal-
baar bleek, bestaande uit een grote bass-drum met koperen 
bekken, wood blocks en een trommel. Toen de set geleverd 
werd, ging er een hele nieuwe wereld voor hem open en ieder 
vrij moment zat hij aan zijn drumtechniek te werken. Hij begon 
te spelen in een High-school band, die ging optreden in Chi-
cago en omstreken èn tijdens weekend feestjes, clubs en ver-
jaardagen. Hij werd voor het eerst betaald en de centen waren 
welkom. Hij realiseerde zich dat, als hij als muzikant verder 
wilde komen, hij lid moest worden van de ‘Musicians Union’. 
Aldus geschiedde en hij kon bij verschillende orkesten, z.g. 
’Mickey Mouse’ orkesten als de ‘Hoosier Bell Hops’ en Ed-
die Mulhaneys Jackets zijn talenten laten horen. Chicago, was 
na New Orleans de stad, waar het begin jaren twintig van de 
vorige eeuw allemaal gebeurde. King Oliver met Baby Dodds 
op drums en Louis Armstrong als tweede trompet speelden in 

de Royal Gardens en de jonge Krupa liet geen gelegenheid voorbij gaan om te gaan luisteren. 
Helaas kwam er een dramatisch einde aan zijn aspiraties. De Krupa familie, een streng katholiek 
gezin, besloot, dat de jongste zoon, een priesteropleiding moest gaan volgen en zo kon Gene 
zijn drums in de wilgen hangen en een zwarte soutane aantrekken om een opleiding te gaan 
volgen aan het seminarie van St. Joseph in Indiana. Na een jaar was de drang om drummer te 
worden sterker dan zijn roeping tot priester en hing zijn soutane aan de kapstok.

Chicago and all that jazz
Terug in Chicago duurde het niet lang, voor hij in kontakt kwam met een groep andere enthousi-
aste muzikanten, die onder de noemer ‘Austin High School Gang’, actief was. Vooral drummer 

Dave Tough herkende het talent in het spel van Gene 
en nam hem mee naar de ‘Kelly’s Stables’, waar op 
dat moment Baby Dodds speelde en hij kennis maak-
te met Zutty Singleton, een andere zwarte drummer 
uit het begin van de jazz. Ontegenzeggelijk heeft hij 
van beiden veel geleerd en ook van Dave Tough heeft 
hij het een en ander overgenomen. Op 16 december 
1927 werd Gene uitgenodigd om met de ‘McKenzie & 
Condon’s Chicagoans’ de platenstudio in te gaan. De 
top van de later bekende ‘Chicago Style’ stond klaar, 
Bud Freeman op sax, Jimmy McPartland op trom-
pet, Frank Teschemacher op klarinet, Jim Lannigan 
bas en Eddie Condon banjo.  Tommy Rockwell, de 
geluidstechnicus van de Okeh grammofoonplaten- 
maatschappij, maakte bezwaar tegen de bassdrum 
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en de tom toms van Gene Krupa’s drumstel. Het zou de opname verpesten, de techniek was 
natuurlijk in die jaren twintig erg primitief met een naald op een wasplaat, maar een oplossing 
werd gevonden door het geluid te dempen! ‘Nobody’s Sweetheart Now’ werd opgenomen. Het 
zou bijna en jaar duren voordat hij weer in de platenstudio kwam, maar op 6 april 1928 was hij 
samen met de Chicago Rythm Kings weer aanwezig met Muggsy Spanier en Mezz Mezzrow. 
Op 28 april 1928 met Frank Teschemacher’s Chicagoans, gevolgd door 6 juli 1928 met Miff 
Mole’s Molers en op 4 septemer 1928 met Wingy Manone and his Royal Club Orchestra. Op 3 
september 1928 met Bud Freeman and his Orchestra. ‘Craze-O-Logy’. Gene Krupa kreeg de 
smaak te pakken.

The Big Apple
Eind jaren twintig vond er een revolutie plaas in de Amerikaanse muziek. De kleine groepen 
moesten het afleggen teggen de grote orkesten; de swing periode was aangebroken. De mees-
te muzikanten uit Chicago verhuisden naar New York en ook Gene Krupa ging in hun kielzog 
mee. Het bleek voor de jonge Chicagoans echter toch nog vrij moeilijk om werk te vinden, 
zij waren op voorspraak van zangeres Bea Palmer naar New York gekomen, maar de mana-

ger van de club, waar zij optraden, hield 
niet van de Chicago-sound en zij konden 
vertrekken. Gelukkig hadden vrienden, 
The Dorsey Brothers en Bix Beiderbecke, 
een oplossing gevonden en konden zij als 
begeleider van Bea Palmer aan de slag. 
Toch kon hij met Eddie Condon nog de 
platenstudio in; op 28 juli 1928 werden 
twee stukken met het Quartet opgeno-
men, ‘Oh Baby’ en ‘Indiana’, gevolgd door 
enkele opnamen van de Mound City Blue 
Blowers. Drie sessies, waarvan de laatste 
op 14 november 1929; twee gedenkwaar-
dige stukken ‘Hello Lola’ en ‘ I Never Had 
A Reason To Believe In You’. Niet alleen 
Pee Wee Russel op klarinet, maar speciale 
gasten waren Glenn Miller op trombone en 
de zwarte saxofonist Coleman Hawkins. 
Zij speelden de sterren van de hemel en 
deze opnamen zijn nog steeds mijn favo-
rieten!!! De Chicagoans in New York bete-

kende wel, dat ze naar Harlem gingen om te luisteren naar de zwarte muzikanten en Gene was 
bijzonder ingenomen met het spel van Chick Webb, Fats Waller, Art Tatum en Willie ‘the Lion’ 
Smith en Zutty Singleton. Zijn eerste vaste baan in New York kreeg hij bij Red Nichols in het 
Hollywood Restaurant, waar hij ook weer zijn vrienden Benny Goodman en Glenn Miller tegen-
kwam. De show in het Hollywood restaurant was inclusief een meiden-dansgroep en als Gene 
met een drumsolo bezig was, werden die helemaal gek !!! Bij Red Nichols werd het publiek voor 
het eerst attent gemaakt op het drumwerk van Gene en begon hij naam te maken!! Hij kreeg 
bij Nichols de gelegenheid om in twee verschillende Gershwin-musicals te spelen, in het Times 
Square Theater. De eerste: ‘Strike Up The Band’ uit 1930. Gene had nog nooit in zijn leven mu-
ziek kunnen lezen, maar met behulp van Glenn Miller kreeg hij voldoende aanwijzingen om de 
musicals te kunnen volgen. Het jaar daarop volgde de tweede Gershwin-musical met Nichols: 
‘All The Girls Go Crazy’. Het compliment van Gershwin of Nichols wel dezelfde drummer had 
voor deze musical, kon hij in zijn zak steken. De komende tijd ging het Gene voor de wind, hij 
trouwde met Ethel en nam muzieklessen; werkte aan zijn naamsbekendheid, ook nam hij drum-
lessen bij een gerenommeerde drummer en kon snel muzieklezen. Na Nichols werkte hij in 1932 
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Twee vrouwen, drie mannen, ze vormen de redactie van ons clubblad en laten vier keer per jaar 
32 vol gedrukte pagina’s op u los; in dit jubileumjaar zelfs 40 pagina’s. En dat al 20 jaar! 
Zoals er aan alles een begin is, zo is dat vanzelfsprekend ook bij ons clubblad het geval. In het 
eerste jaar van het bestaan van de jazzclub werd u, de clubdonateurs, - die heetten toen nog 
leden - van de clubactiviteiten kond gedaan door middel van gefotokopieerde A-4tjes in brief-
vorm. Het toenmalige bestuur - even ambitieus als het huidige - wilde natuurlijk een echt blad 
en in de loop van 1993 vroeg de voorzitter, die toen ook al Sam heette, aan mij zo’n blad op te 
zetten; ik was werkzaam in de uitgeverswereld.
Na een paar vergaderingen met de nieuw gevormde redactie, een aantal van ons zit er nog 
steeds in, waren we zo ver en in november 1993 verscheen jaargang 1, nummer 1, nog zestien 
pagina’s dun; intussen mogen we al weer lang 32 pagina’s vullen. In dat eerste nummer stond 
een recensie van een optredend orkest (Poultry Jazzband), er was een artikel over ’Hoe werkt 
een jazzband?’ ,de aankondiging van orkesten op de volgende drie club-middagen (Circus 
Square Jazz Band, Big Mama’s Jazzband en de Evergreen Jazzband) en de jazzagenda met 
‘Waar spelen de Enkhuizer orkesten?’ En toen was het blad al vol, want er stonden ook ad-
vertenties in; de mening van het bestuur was, net als nu, dat het blad zichzelf moest kunnen 
betalen. 

Hot News: 
we maken hem met plezier

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

Lid vereniging Goud- en Zilversmeden

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

www.deGraaffvanEnckhuysen.nl

Autorijschool KOK

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

Enkhuizen

Hans Ruiter
Schoenmakerij

Schoen- en Lederreparatie
Onderhoudsmiddelen 
Sleutelservice

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

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

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

LOODGIETERSBEDRIJF

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

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

Voor de beste koffie, 
thee en chocolade 

bij u thuis!

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

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

Professionele audio-, 
video- en lichtapparatuur

www.ruberg.nl

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

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

www.univertaal.nl

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

                                           Dick Turksma

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

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

 

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

Oriental
Jazzband

Enkhuizen

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

Herringtown 
Jazzband

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

Spirit of Gospel
New Orleans Band & Gospelsingers

www.gospelsingers.nl

Freetime
Old Dixie
Jassband

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

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

Pizzeria/Lunchroom

BELLA VITA
Rick Jong & Gwyneth Beemster

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

Uw advertentie 
zou hier goed 

staan.
Voor informatie:

info@sgtpeppersjazzclub.nl

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

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

Website: www.data-force.nl

Verkoop en reparatie
Computer speciaalzaak

van computers; onderdelen

Café - Restaurant - Terras

De Mastenbar
Het gehele jaar geopend - Serre voor 

vergaderingen en kleine gezelschappen - 
Overdekt, verwarmd terras.

Uitstekende keuken en een gezellige ambiance

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

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

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

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

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

Reconnective Healing TM
The ReconnectionTM

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

TM

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

Lollapalooza
Jazz

Opmerkelijk / opvallend in zijn soort

Wij rekenen geen voorrijkosten!

Voor informatie:
www.lollapaloozaoldjazz.webklik.nl

Ruimte 
te huur 

Informatie:

info@sgtpeppersjazzclub.nl

Live Music, Big Screen, 
Football/Rugby

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

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

* Paling en zalm uit eigen rokerij
* Diverse relatiegeschenken
*  Van vissalade tot compleet buffet
* 7 dagen per week open
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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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Financiën donateurs, sponsors en adverteerders:
06-27 82 39 29
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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
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Mob.: 06 - 53 95 56 12
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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
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Tel.: 06 - 1785 01 41
Website: www.orientaljazzband.nl

Oriental
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Enkhuizen

Boekingen: www.herringtownjazzband.nl
Telefoon: 06-23297796
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Voelt u zich misselijk,
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dan direct de Herringtown

Spirit of Gospel
New Orleans Band & Gospelsingers

www.gospelsingers.nl

Freetime
Old Dixie
Jassband
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Tel.: +31 (0)228 - 31 55 44

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

Pizzeria/Lunchroom

BELLA VITA
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Melkmarkt 2
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De Mastenbar
Het gehele jaar geopend - Serre voor 
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Redactie Sgt. Pepper’s Hot News
Talingshof 8
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IntroSaxofoon, klarinet 
of blokfluit 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

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

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

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

52

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

www.deGraaffvanEnckhuysen.nl

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

Professionele audio-, 
video- en lichtapparatuur

KENZO  PATRIZIA PEPE  FLOS 
 IITTALA  HANS UBBINK  PALAU  ILLY  GIRBAUD 

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

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

Hans Ruiter
Schoenmakerij

Schoen- en Lederreparatie
Onderhoudsmiddelen 
Sleutelservice

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

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

Schildersbedrijf
voor buiten en binnen

Piet Smitstraat 73, 1602 VB Enkhuizen

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

Voor informatie:
www.lollapaloozaoldjazz.com
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Gene Krupa met o.a. Benny Goodman.

www.devestingmakelaars.nl

0228 712 300

bij Buddy Rogers. Zijn Chicago vrienden hadden hem niet vergeten, want met hen kon hij op 18 
april 1932 de opnamestudio in. Onder de noemer Billy Banks and his Rhythmakers werden op 
8 april en 23 mei 1932 zes stukken opgenomen, - met Henry ‘Red’ Allen, Pee Wee Russell, Joe 
Sullivan, Eddie Condon, Jack Bland en Al Morgan -. Platenproducer John Hammond haalde 
hem over om bij het pas opgerichte orkest van Benny Goodman te komen. Het was inmid-
dels 1934 en Goodman had een wekelijks radiocontract met een programma ‘Let’s Dance’. 
Radio had in de jaren twintig al bewezen, dat het een belangrijk medium was, maar midden in 
de ‘Depressie’ bleek het nog belangrijker te zijn!! Vooral toen het nieuwe orkest van Goodman 

op tournee door de USA ging, bleek hun 
faam al duidelijk, de radio-uitzendingen 
werden Nation wijd beluisterd en waar zij 
optraden was de zaal altijd uitverkocht; de 
drumsolo’s van Gene zorgden voor een 
uitzinnig applaus!!! Einddoel van die tour-
nee was de Palomar Ballroom in Los An-
geles, waar het publiek volkomen uit hun 
bol ging als Gene soleerde. Goodman kon 
zich daarna ‘The King of Swing noemen’, 
niet in de laatste plaats geholpen door het 
explosieve spel van Gene Krupa. Gene 
zou vier jaar bij Goodman blijven en een 
speciale rol krijgen in de Goodman organi-
satie. Goodman begon met opnamen met 
het Trio en Quartet binnen de Big Band. 

Het trio bestond uit Teddy Wilson-piano, Gene Krupa-drum en Goodman op klarinet, later werd 
Lionel Hampton op vibraphone toegevoegd. Het werd een uitzonderlijk succes. Honderden 
gammofoonplaten werden opgenomen en bij duizenden verkocht, ook de radio-opnamen zijn 
bewaard gebleven en nu compleet te verkrijgen, eerst op lp, later op cd. Klapstuk van het 
Goodman-optreden met Gene was wel het beroemde ‘Carnegie Hall concert’ in 1938. Het 
hele repertoire wordt door het Orkest, Trio en Quartet op een spectaculaire wijze gespeeld, met 
als hoogtepunt het optreden van Gene Krupa tijdens het nummer ‘Sing, Sing, Sing’, dat hem 
onsterfelijk maakte. Gelukkig zijn ook die opnamen bewaard gebleven en nog steeds op cd 
te verkrijgen! Wat er precies is gebeurd weten we niet, maar na het optreden kregen Gene en 
Goodman ruzie en Gene vertrok. 

Vervolg in Hot News  nr 1, Januari 2020, Jaargang 27.   Wim Keller
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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
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e-mail: lia.pietersz@planet.nl
website: www.liapietersz.nl
Telefoon: 0228 - 31 62 02
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Tel.: 0228 - 31 24 62 / Fax: 0228 - 31 81 33
info@deproeftuin.com / www.deproeftuin.com 
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Bagijnestraat 1, 1601 AE Enkhuizen
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www.koster-avl.nl
Webwinkels: www.audioplaats.nl
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Professionele audio-, 
video- en lichtapparatuur

KENZO  PATRIZIA PEPE  FLOS 
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REIGN  KNOWLEDGE  COTTON APPAREL  TASCHEN 
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Hans Ruiter
Schoenmakerij
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Onderhoudsmiddelen 
Sleutelservice

Prinsenstraat 11
1601 CR Enkhuizen
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St. Janstraat 32-34
1601 HE Enkhuizen
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Schildersbedrijf
voor buiten en binnen

Piet Smitstraat 73, 1602 VB Enkhuizen

T.  0228 - 321 546
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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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www.jazzpiration.com

* Paling en zalm uit eigen rokerij
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* 7 dagen per week open
* 1 website, meer dan 150 recepten
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Tel.: 0228 - 317801
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0228 - 32 11 61
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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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Geopend di t/m zo vanaf 11.00 uur. 
Maandag gesloten.
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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 april 
Gumbeaux.
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Fietsvakantie naar New Orleans (deel 2). Vervolg op HN nr. 26/2 Door Jur Voorwerk

Bezoek aan de oude meester (2)

Kid Thomas

Zondag 12 september 1982 was het weer behoorlijk opgeknapt en maakte ik in het Garden 
District wat foto’s van fraaie huizen.  ’s Avonds een tegenvallende avond in de hall meegemaakt. 
De bezetting was: Milton Baptiste-t, Harold Dejan-as en zang, Worthia (Showboy) Thomas-tb, 
RickeyMonie-p, Stanley ?-d (misschien is dit wel Stanley Williams, die in 1983 met The Kid 
Thomas Algiers Stompers in Dongen zou optreden), Emanuel Sayles-bj en zang en Anthony 
Lacen-tuba.  De sound van de band klinkt mij te rauw en te modern in de oren.  Harold Dejan is 
een redelijk saxofonist. Milton Baptiste blaast te hard voor zo’n kleine ruimte. Hoge noten blaast 
hij genoeg, maar niet erg nauwkeurig. Geef mij maar de trompettist van de eerste avond, Emery 
Thompson. Trombone redelijk, Prima tubaïst (net als Harold Dejan en Milton Baptiste ook van 
de Olympia Brass Band).  Emanuel Sayles nog altijd goed ritme en knappe solo’s. Echt helder 
klinkt zijn banjo niet meer.

Op maandag 13 september mijn eerste bezoek met de fiets aan het William Hanson Hogan 
Jazz Archive in Tulane University gebracht. De openingstijden zijn door de week van 13 uur 

tot 17 uur. Om half één kon ik toch al naar binnen. 
Helaas valt het vertonen van oude films niet op korte 
termijn te regelen, want daarvoor moet drie dagen van 
te voren een zaaltje worden gereserveerd. Te luisteren 
valt er gelukkig genoeg, Maar kopiëren kan alleen als 
je bezig bent met een diepgaande wetenschappelijke 
studie. Ten behoeve van het luisteren zijn er een paar 
geluidskamers ingericht.  Mijn eerste verzoek kostte 
de geluidsman een hoop moeite, vanwege de ouder-
dom van de band. Het verzoek  was George Lewis 
at Manny’sTavern (1949 or before). Ik beluisterde de 
band twee keer. Het tweede verzoek verliep eenvou-
diger, namelijk George Lewis at The Boston Arts Fes-
tival van 5 juli 1963. Inmiddels was het al kwart voor 
vijf geworden, dus hield ik het vandaag voor gezien. 
Een heerlijke avond gehad in de Preservation Hall met 
Kid Thomas-t, Worthia Thomas-tb, Raymond Burke-
cl, Emanuel Paul-ts, Emanuel Sayles-bj, Jeanette Kim-
ball-p, Frank Fields-sb en Alonzo Stewart-d. Dit was 
ook de enige avond dat ik echt van het begin tot het 
eind ben gebleven. Aan het begin van de avond viel de 

slapstick van Kid Thomas uit elkaar, maar na een spoedreparatie kon het ding een uur later weer 
gebruikt worden. Raymond Burke bezit nog altijd zijn bijzondere toon. Bij het laatste chorus in 
een nummer keert hij zich steeds om naar de bassist om het juiste ritme te zien. Toen hij tien 
minuten voor het einde van de avond wegmoest, bleek bij het inpakken dat zijn klarinet met vele 
elastiekjes aan elkaar hing. Emanuel Paul klinkt nog even goed als op de platen met Sammy 
Rimington van twintig jaar geleden: brede toon en prima swing. Kid Thomas is nog altijd een 
meester in zijn beperkte spel. Ik koop een lp van The Kid Thomas Band met Raymond Burke 
(Jazzology JCE 30), opgenomen in 1960. Als ik bij Kid Thomas kom om deze aan de voorkant 
te laten signeren, wordt hij kwaad. Op een lp moet je niet op de voorkant tekenen, maar op de 
achterkant! Emanuel Paul tekende ook op de achterkant en Raymond Burke op de voorkant. 
Bij het optreden van Kid Thomas Algiers Stompers in Dongen in 1983 liet ik Louis Nelson teke-
nen en zo had ik de hele frontline compleet, terwijl de hele ritmesectie al overleden was. Louis 
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Nelson was begin september 1982 op tournee in Nederland, getuige de lp van zijn optreden 
met The La Vida Jazzband in Wassenaar op Beerendonk Records. Jeanette Kimball maakte 
van het feit dat Kid Thomas wegliep gebruik om wat solowerk te laten horen What A Wonderfull 
World en Three Little Words. Van Kid Thomas’ eigen composities werd alleen de Kid Thomas 
Boogie Woogie gespeeld. Verdere nummers: MuskratRamble (zang Emanuel Sayles), Panama, 
Old Rugged Cross (zang door een koker van Alonzo Stewart), When The Saints (zang Stewart), 

Mack The Knife (zang Sayles), Winin ’Boy en Tis-
homingo Blues (beiden met zang van Emanuel 
Sayles).     
De volgorde bij solo’s is steeds trombone, klari-
net, tenorsax, banjo en piano. Op de platen/cd’s 
van Kid Thomas kom je een dergelijke volgorde 
bijna altijd  tegen. Kid Thomas neemt alleen een 
paar gedempte solo’s in langzame nummers. 
Emanuel Sayles, erg klein en erg dun, staat z’n 
zangnummers als een echte troubadour voor te 
dragen.  
Op dinsdag 14 september nogmaals naar Tu-

lane University geweest en het volgende gehoord: Gertrude Morgan met George Lewis en Kid 
Thomas-Gospel Music van 19 augustus 1961.
1. George Lewis en Albert Burbank at Otto’s Party-1949.
2. George Lewis at theParisian Room-1949. 
Gertrude Morgan met haar Gospel Music is een uur lang monotoon gepreek en gezang van 
Gertrude. George Lewis en Kid Thomas blazen wat achtergrondjes, maar hebben ook geen 
idee hoelang een nummer moet gaan duren. Slechts van het eerste deel van de geluidsband 
staan de nummers genoteerd en dan nog soms met vraagtekens omdat de tekst haast niet te 
verstaan is. Hoeveel keer is deze band ooit gedraaid? Vermoedelijk heel weinig!
Het tweede verzoek bevalt mij heel veel beter. De band begint formidabel met High Society, 
gevolgd door Maryland My Maryland met Albert Burbank, Herb Morand en Jim Robinson. Hier 
moest eens een plaat van gemaakt worden! (Dat is in 1987 gebeurd en naderhand is er ook een 
cd van gemaakt).
’s Avonds voor de laatste keer naar Preservation Hall geweest en zo’n beetje dezelfde band als 
op 11 september gezien: Kid Sheik Cola (werd 15 september 1982 74 jaar), Preston Jackson, 
MannyCristo, Father Al  Lewis, Sweet Emma Barrett, Chester Zardis en Louis Barbarin. Sweet 
Emma was net hersteld van een verkoudheid. Zingen doet ze nog maar sporadisch, namelijk 
alleen als ze zich goed voelt. Helaas was dat 14 september niet het geval. Door een verlamming 
speelt Sweet Emma sinds vele jaren alleen nog maar met haar rechterhand piano.  Chester 
Zardis speelt nog altijd een fijne baspartij.
Op  woensdag 15 september teruggefietst naar het vliegveld. Van New Orleans vloog ik via 
Atlanta terug naar Amsterdam, waar ik 16 september om kwart voor tien ’s ochtends aankwam. 
Ik was voldaan over alles wat ik gezien en gehoord had en bracht weer vijf platen, welke ik ge-
kocht had in de Preservation Hall mee naar huis. Ze bevielen mij heel veel beter dan de platen 
die ik in 1979 elders in New Orleans gekocht had.
Als je zulke oude muzikanten hebt zien optreden, ga je je al gauw afvragen hoelang zij daarna 
nog geleefd hebben. Sweet Emma Barrett overleed snel daarna op 28 januari 1983. Preston 
Jackson overleed op 12 november 1983;  was geboren op 3 januari 1902. Kid Thomas Valen-
tine overleed op 16 juni 1987; was geboren op 3 februari 1896. Kid Sheik Cola overleed op 7 
november 1996; was geboren op 15 september 1908.Chester Zardis leefde van 27 mei 1900 
tot 14 augustus 1990. Langstlevenden waren Louis Barbarin, geboren op 24 oktober 1902; 
overleden op 12 mei 1997 en Jeanette Kimball, geboren op 18 december 1906; overleden op 
28 maart 2001.

Jur Voorwerk

Raymond Burke

Fietsvakantie naar New Orleans (deel 2). Vervolg op HN nr. 26/2 Door Jur Voorwerk
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Even terugkijken....19 mei 
Jazzpiration& Lollapalooza.
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Jazz op reis

Herringtown naar Rusland 1987.

Naar aanleiding van ons optreden tijdens het Bloody Mary concert op het Jazzfestival in 1986 
kregen wij een uitnodiging van de Vriendschaps Vereniging Nederland USSR, om in Rusland 

te komen spelen. Spannend en ook eer-
vol. Vergeet niet, een land dat ‘de vijand’ 
was, Koude Oorlog, IJzeren Gordijn, 
maar ook een land waarin grote veran-
deringen plaats (zie de foto links) Vlnr: 
Jos Schoen, Theo Kroeb, Rob van Ber-
gen       vonden, Glasnost Ron Anthonio, 
Dirk Kwantes, Harry Jans. Perestroika 
o.a. Zo kreeg de muzikale tournee een 
actuele lading. Om goed voor de dag te 
kunnen komen werd er veel voorbereid. 
Allereerst een fraaie foto met het Kremlin 
op de achtergrond, sponsoren gezocht 
en het instrumentarium voorbereiden op 
de reis. Ook werd een mooi boekje ge-
maakt met informatie over Enkhuizen en 

de Band, netjes in het Russisch vertaalt, met een voorwoord van burgemeester Kraayenbrink. 
Toen in Enkhuizen bekend werd dat de band naar Rusland zou gaan, bleek er flinke belangstel-

ling te bestaan om ook mee te reizen. Daardoor groeide de 
groep uit tot ruim 40 personen. Op 7 oktober 1987 kwam 
de groep per bus op Schiphol aan, met Visum, bagage en 
de band met alle instrumenten. Er moest wat geschoven 
worden met kilo’s, om overgewicht gelijkelijk te verdelen. 
Uiteindelijk mochten wij het vliegtuig van Aeroflot bestij-
gen. De Пилот (piloot) en Cтюардесса (Stewardes) zijn 
anders, verder was alles in het toestel zeer herkenbaar, 
behalve het Mineraalwater, dat erg nadrukkelijk naar ijzer 
smaakte. Helaas werd dat gedurende de rest van de trip 
een terugkerende dorstlesser. Waar mogelijk kreeg later de 
zeer goedkope Champagne uiteraard de voorkeur.
Leningrad, het tegenwoordige Sint Petersburg, werd de 
eerste halte. Na een rustige tocht, landing en afhandeling, 
met de bus door een grauwe, wat naargeestige omgeving, 
naar het Hotel. Daar werd kennis gemaakt met de gidsen, 
die uitstekend Nederlands spraken. De inburgeringsles-
sen, zoals tellen, koffie, dank u en geld wisselen werden 
snel geleerd. Vooral dat laatste bleek erg belangrijk. De of-
ficiële koers was 1 Roebel voor Fl 2,85. Tijdens de eerste 
maaltijd bleek de koers via de obers zeer flexibel. Na en-
kele steekproeven bleek de koers 1 Roebel voor Fl 1,50! 
Wilde je nog meer voordeel, dan bleek het uit te draaien 
op een klein drama, waarvoor er geen politionele actie mo-
gelijk was. Een ander drama was de vermissing van een 
haspel met snoeren. Met wat leenwerk werd dat opgelost.
Cultuur wordt er hoog aangeslagen, evenals de herden-
king van gevallenen tijdens de 2e Wereld oorlog. De stad 
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heeft gedurende een beleg van september 1941 tot januari 1944, ruim 1 miljoen slachtoffers 
gekost. Vandaar dat naast de vele culturele bezoekjes aan historische en culturele plekken, 
zoals de Hermitage, door de band ook een krans werd gelegd op het graf van de onbekende 
soldaat op een enorme begraafplaats. De tweede avond traden wij op in een grote zaal van het 
Hotel. Een eerst generale in Rusland. Er werd flink gedanst, door veel jonge meiden en flink 
gedronken door voornamelijk oudere Finnen! Zij hadden geld en dus veel vrienden. Wij telden 1 
Fin met 3 vrouwen en veel Wodka! Jawel. Op het affiche, dat wij onder ogen kregen, was niet al-
leen de Herringtown vermeld, maar ook 4 andere bands. Een klein jazz festival met de band als 
hoofdact, in het Jeugd Paleis. Dat ‘paleis’ was een groot complex met een grote zaal. Volgens 

dat programma speelde wij na de pauze. Het optreden begon 
met Dirk Kwantes, onze drummer, die alleen op het Podium in 
een spotlight startte met een ferme solo, waarna alle muzikan-
ten van achter uit de zaal naar voren liepen, gezamenlijk When 
the Saints come Marching in spelend. Bij menigeen, niet alleen 
van de eigen groep, maar ook bij het Russische publiek maakte 
dat veel emoties los. Daarna speelden de Russische bands. De 
kwaliteit van de bands was wisselend, strak en niet echt losjes 
swingend. Het publiek in de grote uitverkochte zaal reageerde 
zeer spontaan. Daarna de Herringtown, aangekondigd door 
een speaker met een diep donkere Wolga stem. Ook hier weer 
uitzinnige reacties, veel applaus en ook vocale reacties na elke 
solo. Na het optreden bleven veel mensen en ook muzikanten 
in de zaal om contact te maken met de band. Een soort Engels 
was de voertaal in een hartelijke sfeer. Na de aangeboden maal-
tijd was de volgende activiteit een interview en optreden voor de 

Russische Staatstelevisie. Het zaaltje was piepklein, evenals het podium. De interviewers zaten 
aan een piep klein tafeltje met veel te weinig stoeltjes. Kortom intiem, en zeer chaotisch. Het 
deed denken aan uitzendingen van Barend Servet, maar dan nog wat chaotischer. De regisseur 
van de uitzending zei na afloop dat het een fantastische uitzending was! Ook de gidsen waren 
uiterst tevreden. 
Na een dag de stad te hebben verkend werden wij met de bus naar het vliegveld gebracht, 
nog steeds onder begeleiding van de gidsen. De vlucht was prima, zelfs in het donker. De 
bus laadde ons uit voor een immens hotel, Hotel Rossia, vlak bij het Kremlin. Naar schatting 
was de bezettingsgraad van de 6000 kamers ongeveer 20%. Een deel ervan werd ingenomen 
door een Duits klassiek orkest, het Renn Quartet. Leuke luitjes. Ook in Moskou werden enkele 
culturele activiteiten bezocht, o.a. een dansschool en een optreden van een orkest met koor, Ui-

teraard onder begeleiding van twee 
vrouwelijke gidsen. Het eerst op-
treden was in een niet al te groot 
soort schouwburg, voornamelijk 
bezet door studenten Nederlands, 
van de Universiteit. In de pauze en 
ook daarna hebben wij met veel 
mensen in het Nederlands kun-
nen praten. Heel bijzonder. Hier 
ontmoette wij ook de hoogleraar 
Nederlands van de Universiteit en 
de presentator van de Nederlandse 
uitzendingen van radio Moskou. Hij 
interviewde ons voor zijn program-
ma. Uiteraard werd het mausoleum 
van Lenin bezocht en andere histo-
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rische plekken, maar ook het zeer bekende warenhuis ГУМ, je spreekt het uit als goem. Erg 
oud, maar heel apart, met veel winkeltjes waar je met goedkoop aangekochte Roebels goed 
kon winkelen. In het gebouw van de Pravda, de grootste krant van Rusland, was het volgende 
optreden georganiseerd. Dat bleek wederom een bijzondere ervaring voor een geïnteresseerd 
en enthousiast publiek. Gesprekken met het publiek verliepen uiterst vriendelijk, vanuit een per-

soonlijke interesse in muziek, maar ook naar 
Nederland. 
Met de bus vertrokken wij naar een ooste-
lijke voorstad van Moskou, Vidnoje. De bur-
gemeester van het stadje leidde ons eerst 
naar het laatste huis van Lenin, waarna een 
uitgebreide maaltijd vooraf ging aan ons laat-
ste optreden in een wat saaie bijna kleurloze, 
maar grote zaal. Zelfs het felle rood ontbrak!! 
Aan het eind daarvan een staande ovatie 
en enkele toespraken voor de band, gedul-
dig vertaald door onze gidsen. Rozen zijn 
duur, maar worden gegeven als een blijk van 
waardering. Aan een van die rozen, die Jos 

Schoen, de trombonist, kreeg hing een kaartje met een telefoonnummer. Ons advies aan hem 
was Bellen!! 
Na dat optreden is er nog een gedenkwaardige avond georganiseerd in een van de kleine zalen 
in het hotel, met veel champagne en wijn. Niet alleen de prijs was zeer draagbaar, ook de ge-
zamenlijk belevingen waren een feest waard. Het ontkurken van de Champagne kostte zeker 
2 TL buizen!! Gelukkig geen KGB gezien en is ons een concert in Siberië bespaard gebleven. 
De volgende dag was er nog even tijd om wat souvenirs in het grote warenhuis ГУМ op het 
Rode Plein te kopen. Opvallend waren de lage prijzen en grote ongeïnteresseerdheid bij de 
verkoopsters. Het verkoop concept was van de Kijkshop gejat. Kijken wat je wilt kopen, even-
tueel passen, dan met een geschreven bonnetje naar de kassa, betalen, spul ophalen en laten 
verpakken in cadeau papier. Je had daarvan twee soorten: Licht grauw en donker grauw! 
Dan vlug naar het hotel, spullen pakken, verzamelen, tellen van alle groepsleden en de bus 

in, met de gidsen. Dat afscheid was aller hartelijkst, waarbij 
wederzijds de nieuwste woorden en uitdrukkingen nog even 
werden uitgewisseld. Op het vliegveld kwam de haspel met 
snoeren ineens weer tevoorschijn!! Dan snel inchecken en 
in het wat sobere vliegtuig stappen, riemen vast en gaan. 
De rustige vlucht werd weer opgefrist met ijzerhoudend mi-
neraal water. Op Schiphol is alles weer snel gewoon, vooral 
de taal. In de bus terug kwamen de verhalen weer los, de 
groep was weer onder elkaar. Muzikaal echt een topper, 
maar ook de belevenissen met de groep waren zeer positief.  
 

Rob van Bergen
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Even terugkijken....15 september 
Swing method.
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Aanstormend talent Joris.
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Jazz in blik
The Pasadena Roof Orchestra-Pasadena Records-4.
 
Nadat de trad boom, in de jaren zestig van de vorige eeuw, de Engelse jazzliefhebbers met hun 
muziek volledig in beslag nam, kwam er plotseling een heel nieuw geluid van een orkest, dat 
zich The Temperance Seven noemde. Nostalgische dansmuziek uit de jaren twintig met sterke 
jazz invloed, geweldig gespeeld en met enkele hitjes zoals ‘Pasadena’,’Charley My Boy’, etc..  
De Temperance Seven verdween na enkele jaren. Maar de behoefte aan een soortgelijke band 

bleef bestaan en kreeg een opvolger: The 
Pasadena Roof Orchestra. Enkele jaren 
geleden waren ze in onze club en het was 
een feestje om bij hun optreden aanwe-
zig te zijn en die heerlijke ‘twintiger jaren’ 
jazz te beluisteren. Inmiddels zijn ze al 
aan hun 4e, in eigen beheer uitgebrachte, 
cd toe. Daarop stukken, ter gelegenheid 
van hun 25- jarig bestaan en een herinne-
ring aan het optreden op 2 februari 1993 
in het Ambassador Auditorium, Pasadena 
in de VS, waar zij voor 1250 enthousiaste-
lingen uit Zuid Californië hun ‘twintiger ja-
ren’muziek speelden. Natuurlijk ontbreekt 
het nummer ‘Home In Pasadena’ niet in 
de gevarieerdeplay list. Geheel op hun 
nostalgische manier gespeeld, en beslist 
een ‘must’ voor de jazzliefhebber. De cd 
is te bestellen bij Timeless in Wageningen. 

Wim Keller
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