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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
Er wordt heel veel herdacht, o.a. de Tachtigjarige Oorlog; aankomend jaar is het 75 jaar geleden, 
dat er een eind kwam aan de Tweede Wereld Oorlog. Zou het ooit, wereldwijd, mogelijk zijn, 
om samen in vrede te leven? Maar ook de Gouden Eeuw. Met name in West-Friesland wordt 
hier veel aandacht aan besteed en worden mooie gidsen uitgebracht. Zo ook in Enkhuizen  
(Gemeente Enkhuizen i.s.m. VVV Enkhuizen E.O. en Vereniging Oud Enkhuizen).
Wist u, dat het VOC-pakhuis het Peperhuis het oudste gebouw van het Zuiderzeemuseum en 
volgens overlevering, het eerste gebouw aan de (in 1567 aangelegde) Wierdijk is? De eerste 
steen wordt gelegd in 1625, in opdracht van de vermogende handelaar Pieter van Berensteyn, 
die het pand later gebruikt als woonhuis, kantoor en pakhuis. In 1682 heeft de Kamer Enkhuizen 
van de Oostindische Compagnie dit pand voor 2600 gulden gekocht, om geheel als pakhuis te 
gaan gebruiken. Na de liquidatie van de Compagnie, in 1798, heeft het Peperhuis verschillende 
functies gehad.Het biedt nu o.a. onderdak aan Sgt. Pepper’s Jazz-Club.  
Het Bestuur heeft voor 2020 weer een mooi programma samengesteld. 
De Redactie houdt u met plezier op de hoogte.

Wij wensen u en allen die u dierbaar zijn, een mooi, gezond en muzikaal jaar!  
  
 Lies Turksma

 In dit nummer :
04 Skroiverai.

07 Oriental Jazzband clubmiddag 19 januari.

09 Four Stream New Orleans Jazzband clubmiddag 16 februari.

11 Freetime Old Dixie Jassband clubmiddag 15 maart.

12 Terugkijken 20 oktober Metropolitan Roof Orchestra.

13 ‘Mr. Blues’ Martin van Olderen. 

15 Terugkijken 26 oktober The Blouzz. 

16 Gene Krupa- The Drummin’ man (2) door Wim Keller

18 Schager Jazzclub.

21 Terugkijken 24 november Jazz-O-Matic Five. 

23 Jazz op reis met de Oriental Jazz Band.

26 Meade Lux Lewis.

28 Terugkijken 24 november Herringtown Jazzband.

29 Dr John’s Gumbo.

30 Terugkijken 15 december Ragged Men.
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Beste jazzvrienden en -vriendinnen, namens bestuur, redactie en alle medewerkers van Sgt. 
Pepper’s Jazz-Club, wens ik u al het goede, veel gezondheid en een superswingend 2020 toe. 
Daarmee is de club ook aangekomen in het 28ste bestaansjaar, wat inhoudt dat er al weer 
zachtjes wordt nagedacht over het 6e lustrum, het 30ste bestaansjaar in 2022. Zoals u als 
jazzliefhebbers weet, is het een eeuw terug dat de roemruchte Roaring Twenties ontstonden, 
ook wel de Jazz-age genoemd met name in Amerika. De era dankt zijn naam aan de populaire 
muziek, die een enorme opgang maakte door de vele dansorkesten en de groeiende verkoop 
van grammofoonplaten in de Verenigde Staten.Jazz was dè popmuziek van die tijd. Er heerste 
een groot optimisme en geloof in de mogelijkheden van nieuwe technologieën zoals de auto, 
vliegreizen en de telefoon en nieuwe modernistische tendensen kleurden het sociale gedrag, de 
kunst en de cultuur. Centrale ontwikkelingen waren art deco-ontwerp en -architectuur. Tja… en 
toen brak de Grote Depressie uit in 1929, waarvan de gevolgen over de gehele wereld, ook in 
Nederland, merkbaar werden. Wat overeind bleef staan was de muziek, met name de jazz. Het 
gaf mensen een steuntje in de rug. Hoewel we tegenwoordig niet meer in zo’n misère zitten (en 
hopelijk ook niet meer komen) blijft onze muziek fier overeind, ook op onze club. In uw blad Hot 
News kunt u de opsomming van bands in de eerste drie maanden lezen. Bij de kassa vindt u 
het complete jaarprogramma.

Flyer in deze Hot News en een dringend verzoek aan u!
We zien in de afgelopen jaren toch een lichte achteruitgang in ledenaantal. Weliswaar is er geen 
reden tot paniek, maar een en ander heeft weldegelijk de serieuze aandacht van het bestuur. 
Het opzeggen heeft grotendeels te maken met de welbekende vergrijzing, verhuizing, ziekte of 
overlijden. Kortom, begrijpelijke redenen. Echter, essentieel is dat de financiële jaarbijdrage en 
kaartrecette van u van belang is voor het budget van de club, zeker het onderdeel muziek. Want 
beste mensen, de bands komen echt niet voor een biertje en een gehaktbal. En uw bestuur wil 
graag kwaliteit leveren daar waar het de muziek betreft en niet elke maand de ’Doemaarwatjes’. 
Daarom een beroep op u: het bestuur ‘daagt u uit’ om uw club te helpen. Hoe... wel heel een-
voudig.
U neemt als lid van onze club een kennis (of een stel) mee als introducé naar één van de club-
middagen. Uw kennis(-sen) hebben vrij entree. U kunt hem en/of haar laten genieten van de 
sfeer en muziek in het Peperhuis en dan kan het niet anders zijn, dat uw kennis(-sen) aanhaken 
als nieuw lid/leden van de club. In dit blad vindt u een flyer waarop een alfabetische verdeling 
op de eerste letter van de naam van het lid per clubmiddag, verdeeld over het jaar 2020. Want 
alles op één middag, dat zal niet gaan. Helpt u uw club? Ja toch!

When I leave the world behind…
Te laat om mee te nemen in de laatste Hot News van 2019, maar van belang om er toch nog 

even bij stil te staan: op donderdag 22 augustus j.l.,is Marcel Degeling, de 
laatste banjoïst van de Enkhuizer jazzband The Old Fashioners, toch nog 
onverwachts en veel te jong overleden op 61-jarige leeftijd. 
Marcel leed aan de PAH-longziekte, wat er voor zorgt dat er doorlopend 
een tekort zuurstof in het bloed komt. Het gevolg was dat Marcel al ge-
ruime tijd gekoppeld was aan zuurstofflessen om zijn benauwdheid te tem-
peren. Uiteindelijk werd hij getroffen door een fatale benauwdheid in het 
ziekenhuis. Marcel trad toe bij The Old Fashioners in 1988 tot de formele 
opheffing van de band in 2010. Veel, heel veel optredens zijn er geweest in 
binnen- en buitenland met prachtige hoogtepunten en herinneringen. Niet 
te vergeten zijn ook de reünie-optredens tijdens het feest van de 40-jarige 

Skroiverai van het bestuur
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Freetime, natuurlijk op onze club en het jazzfestival Enkhuizen. En ten slotte het uitbrengen van 
een van de cd’s van de band in New Orleans, USA. Zijn jazzleven startte in 1978 toen hij als 

21-jarige werd ingelijfd bij de 
Stevedore Jazzband, welke 
band  in 1988 werd opgehe-
ven. Bij The Old Fashioners 
ontpopte Marcel zich als 
een uitermate loyaal bandlid 
en een stuwende kracht in 
de backline. Maar ook ge-
woon een fijne man met het 
jazzhart op de goede plaats. 
Jongstleden zondag 21 juli 
speelde de band op verzoek 
van Marcel bij hem thuis of, 
zoals hij het zelf gekscherend 
verwoordde: “dat wordt mijn 
requiem”. Een prachtige mu-
zikale middag met het gezin 

van Marcel, band met aanhang en veel vrienden en familieleden. Marcel heeft hier -maar ook 
de band en aanwezigen- veel plezier aan gehad, voorzien van goede jazz, mooie herinneringen 
en verhalen.
Bestuur en medewerkers wensen Marcel’s vrouw Marga en de kinderen heel veel sterkte met 
dit verlies.
 
Dhr. P Scholten overleden.
Hij was zeker niet meer piepjong, maar een enorme traditionele jazzfan en bezocht al jaren 
onze jazzclub. Meestal op zijn vaste stekje, rechts vooraan en voor de band. Hij had mooie 
verhalen van jazzclubs en optredens, met name uit Amerika, waar hij in zijn werkzame le-
ven op de grote vaart regelmatig kwam. De goede lezers onder ons zagen zijn naam staan 
in de sponsorcolofon: jaarlijks doneerde hij een bijdrage aan ons muziekbudget. Jongstleden 
9 november is hij in zijn slaap overleden. Wij wensen de familie veel sterkte met dit verlies. 

Let op uw Hot News nummer 2!
Sinds vorig jaar omvat het tweede blad de maanden april, mei èn september. Dit geeft de redac-
tie de ruimte om in alle rust het blad te kunnen maken en ook te genieten van hun welverdiende 
vakantie. Dus een let-op voor u: gooi niet na de maand mei Hot News nr. 2 weg, anders mist u 
mogelijk de informatie van de clubmiddag in september.

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 zit-
ten pareltjes tussen!  De cd’s worden slechts voor € 2,= (dubbelcd’s € 4,-=) verkocht en de op-
brengst wordt gestort in het bandbudget van de club. Dus, beste mensen, wie maakt ons los?

47e Jazzfestival Enkhuizen
Vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 juni kunt u in uw agenda plaatsen voor het 47ste Jazzfestival 
Enkhuizen. Wij gaan alvast duimen voor mooi weer.

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 

Optreden bij Marcel thuis.
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van Nederland. Dus bent u de trotse bezitter van een reguliere card of een goldcard, laat deze 
zien bij de kassa. Zijn wij gerustgesteld en hoeven niet achter u aan te lopen voor controle.

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

Enkhuizer Jazz Archief
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 gegevens verwerkenen 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.

Muzikanten gezocht!
De formatie Jazz at Seven is op zoek naar een drummer/percussionist en zo mogelijk naar een 
bassist en pianist. Doel van de band is op de eerste plaats het lekker samen muziek maken. 
Voor informatie kunt u contact opnemen met Martin van Nieuwburg. Tel 06-22981855

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

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

WIJ ZIJN U ZEER ERKENTELIJK!

De Wit Beeld, Geluid & Witgoed 

Gemeente Enkhuizen
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Oriental Jazzband 

Zondag 19 januari 2020, 14.00 – 17.30 uur. Het Peperhuis, Wierdijk 12, Enkhuizen 

Bezetting:    

Bram van Tongeren -trompet
Harm Hillegers -klarinet, alt-saxofoon
Barry Woestenburg -trombone
Carmen Vos -piano
Mark Sprong -banjo
Lauryan Feijen -contrabas
Bob Leijen -drums

Het nieuwe jaar wordt ingeluid door de Oriental Jazzband die we met enig chauvinisme nog 
steeds een Enkhuizer topformatie noemen. De band is al enig tijd uitgegroeid tot een forma-
tie met een volwassen uitstraling en een bekend gezicht in de nationale- en internationale 
jazzscene. De leden van de band hebben een passie voor New Orleans jazz, waar zij een per-
soonlijke twist aan hebben gegeven. Het resultaat is een eigen geluid, dat met veel energie 
wordt gespeeld, waaruit duidelijk invloeden van verschillende muziekstijlen hoorbaar zijn, zoals 
rock&roll, country en rhythm&blues. Deze energieke muzikale cocktail heeft er voor gezorgd 
dat de Oriental Jazzband de afgelopen jaren op grote internationale jazz events is uitgenodigd. 
Enkele voorbeelden hiervan zijn het Riverboat jazzfestival (Denemarken), het prestigieuze jazz-
festival in Ascona (Zwitserland), de legendarische 100-club in Londen en het Cork Guinness 
Jazz Festival. The Oriental Jazzband weet jongeren ervan te overtuigen dat jazz hele hippe 
muziek kan zijn, zonder het traditionele karakter van deze muzieksoort uit het oog te verliezen. 
Vanmiddag zal het Peperhuis dan ook zeker weer een ontmoetingsplaats zijn voor jong en oud 
en een prima gelegenheid om te proosten op het nieuwe jaar.

Aart Lub



8 Sgt. Pepper's Hot News januari 20208 Sgt. Pepper's Hot News april 2017 11Sgt. Pepper's Hot News januari 2013

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

Hot News: 
we maken hem met plezier

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

Lid vereniging Goud- en Zilversmeden

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

www.deGraaffvanEnckhuysen.nl

Autorijschool KOK

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

Enkhuizen

Hans Ruiter
Schoenmakerij

Schoen- en Lederreparatie
Onderhoudsmiddelen 
Sleutelservice

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

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

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

LOODGIETERSBEDRIJF

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

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

Voor de beste koffie, 
thee en chocolade 

bij u thuis!

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

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

Professionele audio-, 
video- en lichtapparatuur

www.ruberg.nl

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

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

www.univertaal.nl

Vertaalopdracht, 
tekstprobleem of taalvraag? 
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Zondag 16 februari 2020, 14.00 – 17.30 uur. Het Peperhuis, Wierdijk 12, Enkhuizen

Bezetting:    

Dick Olij -trompet, zang
Ton Nas -klarinet, saxen
Jan Lebesque -trombone, zang
Hugo Jungen -piano, zang
Roeland Kolkmeijer -banjo
Peter Anders -contrabas
Ton Kolkman -drums, bluesharp, zang

Het orkest, opgericht in 1992, heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een geroutineerde 
jazzband. De band speelt New Orleans Revival jazz. Grote namen als George Lewis, Kid 
Howard en Dede Pierce zijn belangrijke voorbeelden. Tijdloze muziek maken in een sfeer van 
vrolijke, energieke, maar ook ontroerende klanken, daar ontlenen de muzikanten hun passie 
aan. De formatie bestaat uit ervaren muzikanten die naar eigen zeggen een band zijn voor alle 
sferen en gelegenheden. Kenmerkend voor de muziek is het gevoel en de timing, gecom-
bineerd met een stevig en swingend New Orleans-ritme. Een optreden van de Four Stream 
New Orleans Jazzband is altijd een muzikale happening. De band kent inmiddels een trouwe 
schare liefhebbers en speelt regelmatig in Nederlandse jazzclubs en op festivals. De laatste 
jaren zijn ze ook bij onze oosterburen een graag geziene en gehoorde gast. Tien jaar geleden 
was de band voor het laatst te gast in onze jazzclub. Het is dus de hoogste tijd voor een 
hernieuwde kennismaking.  

Aart Lub

Four Stream New Orleans Jazzband
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Spoorstraat 10-14
1601 GG Enkhuizen

0228-32 33 34

info@herbergdecompagnie.nl
www.herbergdecompagnie.nl

www.devestingmakelaars.nl

0228 712 300
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Zondag 15maart 2020, 14.00 – 17.30 uur. Het Peperhuis, Wierdijk 12, Enkhuizen.
 
Bezetting:   
Tba   -trompet / zang 
Harm Hillegers  -klarinet /altsaxofoon 
Rob Vlam  -trombone / zang 
Piet de Wit  -banjo 
Jaap de Wit Sr.  -bas / bassaxofoon / sousafoon 
Pieter de Wit  -drums 

‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid’. Deze bekende versregel past helemaal bij de Freetime 
Old Dixie Jassband. ‘Een nieuw geluid’ verwijst namelijk naar ‘oude herinneringen’ en die heb-
ben vele mensen met de grondleggers van de Enkhuizer jazzscene.
De band viert volgend jaar haar gouden jubileum! en heeft nog altijd een grote aantrekkings-
kracht op een vaste groep trouwe supporters, die ieder optreden weer op hun wenken wordt 
bediend met onvervalste dixielandmuziek.
Door de jaren heen heeft de band heel wat leden zien komen en gaan, maar de ‘Freetime 
Sound’ is steeds bewaard gebleven. De mannen, in de vertrouwde shirts met de blauwe 
blokjes en de onvermoeibare multibassist in hun midden, nemen het publiek iedere keer weer 
mee op een nostalgische reis door de jazz, waarbij o.a. ragtime’s, stomps, Latin-stukken en 
de blues de revue passeren. Mede hierdoor is een optreden van deze band een afwisselende 
happening.  
U bent van harte uitgenodigd voor een onvervalst middagje Enkhuizer jazz.

Aart Lub

Freetime Old Dixie Jassband
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Even terugkijken....20  oktober 
Metropolitan Roof Orchestra
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‘Mr. Blues’ Martin van Olderen
De op 22 januari 2002 overleden blues promotor Martin van Olderen is postuum opgenomen 
in de Hall of Fame van de Dutch Blues Foundation. Van Olderen organiseerde vanaf eind ja-

ren zestig, van de vorige eeuw, bluesoptredens en -festivals 
onder de naam van de door hem en Guido van Rijn opge-
richte Nederlandse Blues en Boogie Woogie Organisatie  
(N.B.B.O.).Dat deed hij vanaf 1969 in de Amsterdamse Bajes, 
Zodiac, het M.O.C. (allen in Amstelveen), het Amsterdamse 
Roothaanhuis en de Groningse locaties Huize Maas en Vera.
Vanaf 1970 kondigde hij die optredens aan in zijn eigen pe-
riodiek De Boogie Woogie en Blues Collector. Later zette hij 
onder meer in de Groningse Oosterpoort, Paradiso en de 
Meervaart in Amsterdam en Vredenburg in Utrecht grotere 
festivals op. Het tweedaagse N.B.B.O. jubileum festival in 
november 1979 was de voorloper van de in 1980 opgestarte 
Blues Estafette.
Vanaf 1983 tot en met 2001 bracht hij in de Amsterdamse 
Meervaart jaarlijks het Amsterdams Blues Festival. In het 
meeste van die programma’s was piano blues en boogie 
woogie een vast onderdeel. Piano was het favoriete instru-
ment van Martin.Daarnaast is hij in de jaren zeventig begon-
nen met een handel in bluesplaten. Het door hem opgezette 

postoderbedrijf Blues Record Centre, werd in 1980 overgedaan aan Paul Duvivié, die onder die 
naam ook een winkel opende in Amsterdam.
Sinds de jaren zeventig bracht hij bovendien lp’s uit op zijn label Oldie Blues. Tot zijn laatste ac-
tiviteiten behoorde het organiseren van een jaarlijkse Mr. Blues Dag in de Meervaart. Een grote 
platenbeurs, waar ‘s middags door Nederlandse en ‘s avonds door Amerikaanse artiesten werd 
opgetreden.
Martin van Olderen gold als nestor en pionier van de Nederlandse Blues scene. Hij bleef zijn 
activiteiten voortzetten tot kort voor zijn overlijden.
Van Olderen is de eerste ‘niet- artiest’, die in de Dutch Blues Hall of Fame is opgenomen.( Harry 

Muskee, Oscar Benton en Rob Hoeke en Barrelhouse gin-
gen hem voor).De Duch Blues Hall of Fame Award werd 
zaterdag 13 april 2013 in Hotel de Rustende Jager te 
Nieuw Vennep uitgereikt aan zijn familie.                                                      
Door mijn onstuitbare drang in de jaren zestig en zeventig, 
van de vorige eeuw, om zoveel mogelijk infomatie en mu-
ziek over jazz en blues te verkrijgen, kwam ik in kontakt met 
Martin van Olderen. Ik ben een keer bij hem thuis geweest 
en kon daar zijn bluescollectie bewonderen. Het Oldie la-
bel, waarop de oude bluesplaatjes werden uitgebracht heb 
ik in de collectie; met als hoogtepunt de twee heruitgaven 
van Tampa Red. Jarenlang publiceerde Martin in het blad 
Revival (gratis bij aankoop van een plaat) zijn artikelen over 
blues en boogie woogie. Het ligt in de bedoeling een aantal 
van deze artikelen ook in de Hot News af te drukken. In 
deze editie kunt u de eerste bijdrage lezen te weten een 
artikel over Meade Lux Lewis (blz 26/27).

Wim Keller
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De band op full swing! 
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The Blouzz

Even terugkijken .... 26 oktober
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Gene Krupa- The Drummin’ man (2)
Het was niet zo moeilijk voor Gene om een groot orkest samen te stellen, zijn naamsbekendheid 
zorgde er ook voor, dat hij direct kon beginnen in ‘The Steel Pier’ in Atlantic City. De show werd 
natuurlijk geheel gemaakt rond het spectaculaire drumwerk van Gene Krupa. Gene speelde 

op Slingerland drums, toen die in 1936 de draai-
bare tom-toms introduceerde. Hij zou het visi-
tekaarte van Slingerland blijven. Het aantrekken 
van trompettist Roy Eldridge en zangeres Anita 
O’Day waren beslissingen, die ook bepalend 
waren voor het succes van  de Krupa Band. De 
nodige grammofoonplaten werden door de band  
opgenomen, ‘Drum Boogie’, ‘Opus 1’, ‘Let Me 
Go Uptown’ werden ongekende successen. 
Inmiddels was de USA, na 6 december 1941, 
door de aanval van Japan op Pearl Harbor, be-
trokken geraakt bij de Tweede Wereldoorlog en 
moesten veel bandleden onder de wapenen. 
Het orkest van Gene bleef in afgeslankte vorm 

gewoon doorspelen, kwam nog in enkele films: ‘Some Like It Hot’ en ‘Beat The Band’, totdat 
in 1943 het noodlot toesloeg. Gene kwam in een scheidingsprocedure terecht met zijn vrouw 

Ethel en werd in San Francisco gearresteerd voor 
het in bezit hebben van marihuana, hetgeen later 
bleek niet waar te zijn, maar door een overijverige 
rechter te zijn geënsceneerd. Hij moest wel 90 
dagen de gevangenis is, waarvan hij er 84 heeft 
uitgezeten, later is hij daarvoor gecompenseerd. 
Toen hij weer vrij kwam, was zijn orkest weg en 
kon hij weer opnieuw beginnen. De hele affaire 
had hem toch ernorm aangegrepen en hij raakte 
in een diepe depressie. Maar hij kreeg steun van 
vele oude vrienden en Benny Goodman nodigde 
hem uit om een tijdje bij hem te komen spelen 
in een ijs-show in Hotel The New Yorker. Daarna 
nodigde Tommy Dorsey hem uit om bij zijn band 

in The Paramount Theatre te komen spelen. Krupa was bang hoe het publiek in het Paramount 
Theatre zou reageren op zijn aanwezigheid, maar hij maakte zich zorgen om niets, want het 
werd een uitzinnig feestje!! Toen het contract bij Dorsey afgelopen was, overwoog Gene om 

toch maar weer met een Big Band te beginnen, 
dit keer met toevoeging van een viool-sectie van 
10 man onder de noemer ‘The Band That Swings 
With Strings’. Zelfs ging hij experimenteren met 
de nieuwe stroming in de jazz ‘de bebop’ en nam 
Gerry Mulligan en Buddy Wise in de band op. Het 
experiment mislukte in 1944, maar hij hertrouwde 
wel met Ethel en zijn zouden bij elkaar blijven tot 
haar overlijden in 1955. Zijn nieuwe orkest kun-
nen we het beste vergelijken met zijn vroegere 
succesformule, een goed geoliede Big Band, die 
jazz en dansmuziek speelde met een zangeres en 

Zangeres Anita O’Day

Roy Eldridge
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natuurlijk het drumwerk van Krupa zelf. De filmindustrie produceerde enkele muziekfilms met 
een knullig verhaaltje, waarvan ik er een heb uit de collectie van Ernst Bruins. De titel is “Follow 

That Music” uit 1947 en achtereenvolgens zien 
we de band spelen in het stadje Riverdale, later 
in New York, waar ze ook als ober in de bedie-
ning moesten werken tot ze ontslagen werden. 
Daarna speelden ze in een Russisch restaurant, 
volledig in kostuum, waar ze door de immigratie- 
dienst gearresteerd worden. Uiteindelijk komt het 
toch allemaal goed!  Begin jaren vijftig stopte hij 
toch weer met zijn orkest en ging in 1951 op de 
freelance toer. Jazz At The Philharmonic deed hij 
verschillende jaren en hij probeerde zelfs drum-
les te geven op school, maar dat vond hij niks!!!!

The Gene Krupa Story
Eind jaren vijftig was er nog voldoende animo voor de filmindustrie om een aantal films 
over jazz te maken. De Benny Goodman Story was verplichte stof voor ons jazzliefheb-
bers en daarin excelleerde Gene Krupa als drummer. Hij was zelf de hoofdfiguur in de film 
‘The Gene Krupa Story’, waarin de hoofdrol werd gespeeld door de talentvolle acteur Sal 
Mineo, maar het drumwerk in de film was uiteraard van Gene. Toevallig kwam ik de film 

op het Internet tegen (www.drumming man) en 
als liefhebber van Gene Krupa heb ik een uur-
tje zitten genieten. Hij hertrouwde met Patricia 
Bowler in 1959 en zij adopteerden een doch-
ter Mary Grace, een weeskind; na een paar 
jaar werd ook een zoon Michael geadopteerd. 
Gene was dol op de kinderen, maar toch zou 
het niet baten een gezin te hebben, want bij 
thuiskomst van een tournee in 1968 was Pa-
tricia vertrokken met de kinderen, wel liet ze 
een bericht achter, dat Gene een bezoekrege-
ling kon krijgen!! Het was allemaal niet zo goed 
voor zijn gezondheid, hij had in 1960 al een 
hartaanval gehad, hij kampte met een serieus 
rug-probleem en de komende jaren was hij in 
en uit het ziekenhuis. Maar telkens weer vond 
hij voldoende kracht om zijn favoriete muziek 
te spelen, de jazz!! John McDonough van High 
Fidelity Magazine schreef in 1973 een recensie 
over Gene Krupa tijdens diens afscheidsop-
treden; het was een optreden met Goodman 
in Saratoga N Y. Het was het grootste com-
pliment dat hij kon krijgen, optreden met zijn 
oude vrienden Goodman, Teddy Wilson en Lio-
nel Hampton. Bij thuiskomst bleek zijn conditie 
zo verslechterd, dat hij met spoed opgenomen 
moest worden in het ziekenhuis, waar hij op 16 
oktober 1973 overleed. Hij was 64 jaar, maar hij 
had lang genoeg geleefd om tijdens zijn leven 
al een legende te worden!! 

Wim Keller

Foto onder: De oude vrienden gezamenlijk op de foto.
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Hoesfoto van de LP Daddycated,Limehouse Jazzband 1974

Begin zeventiger jaren van de vorige eeuw werden de nieuwe huizen aan de Schager Eikenweg 
bewoond door jonge mensen, vaak met een pril gezin of een gezin in wording. Een aantal van 
hen ging elke week schaatsen op de toen pas geopende ijsbaan in Alkmaar. Dat waren Ron 
van der Bijl, Piet Kistemaker, Peter Hoogerdijk en Teun de Boer. Terug in Schagen keken zij al 
uit naar buur-man Willem Gorter of die zijn plantjes bewaterde. Want dat was het afgespro-
ken sein voor een biertje. Willem had altijd bier en van schaatsen kreeg je — ook in die jaren 
al — dorst. Tijdens die happenings leerden zij elkaar wat beter kennen en al spoedig bleek 
dat zij een gezamenlijke passie deelden: jazz. Grammofoonplaten (toen de enige beschikbare 
geluidsdrager) werden tevoorschijn gehaald. Willem had een draaitafel van het merk Triotrack 
en een geluidsinstallatie van Pioneer, in die tijd het neusje van de zalm. Er werd veel dorst ge-
lest, gesproken en geluisterd. Alle jazzstijlen kwamen aan bod. Van het een kwam het ander. 
Waarom de passie voor jazz niet met anderen delen? Het plan ontstond om een jazzclub op te 
richten. Maar waar en hoe? Er werd con-tact gelegd met Jan Peetoom, senior van Café Restau-
rant ‚De Posthoorn’. Ook het naastgelegen Café ‚Het Oude Slot’ was sinds kort van de familie 
Peetoom en leek een ideale ambiance voor een jazzclub. Jan Peetoom waardeerde dit ini-tiatief 

en de Schager Jazzclub, later ondergebracht in een gelijknamige sticht-ing, kon van start gaan. 
Op 10 september was het zover: één van Nederlands beste oude-stijlorkesten de Limehouse 
Jazzband trad op in ‚Het Oude Slot’ op de Markt. Het werd een daverend succes. Het hele Slot 
zat vol. Heel bijzonder was dat de initiatiefnemers van de jazzclub alles zelf verzorgden. Het 
zoeken en engageren van de bands. De bar en de bediening. Zelfs de afwas en schoonmaak na 
afloop. Dit vormde de basis voor een hechte, jarenlange samenwerking met de familie Peet-
oom.Dit systeem is tot het eind toe volgehouden. 

Oude stijl
In de volgende jaren kon de Jazzclub zich op een groeiende 
belangstelling ver-heugen. Veel bekende oude-stijlorkesten 
kwamen optreden in Schagen. The Riverboat Jazzband, 
Dixie Disciples, Minerva Jazzband, The Chicago Seven, The 
One Evening Jazzband en het Waso Quartet met Fapy La-
fertin en Koen de Cauter. The Little Town Jazzband(links) be-
leefde zijn heroprichting in de Schager Jazzclub. Een jaarlijks 

Schager Jazzclub
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Harry Verbeke

terugkerend hoogtepunt vormden de optredens van Sammy Rimington uit Engeland met zijn 
International New Orleans Band waarmee hij eind jaren 70, begin 80-er jaren in wisselende sa-

menstelling rondreisde. Swingend, 
soms staande op een tafel, bracht 
Sammy het publiek in vervoering. 
Veel mensen uit Schagen, maar ook 
van buiten Schagen, bewaren daar-
aan goede herinneringen. Vaste 
waarden in de band waren Annie 
Hawkins (bas) en ook pianist Andy 
Finch. In Enkhuizen was de forma-
tie in deze periode ook bekend.  
Foto vlnr: Alan ‘Sticky’Wicket (dm), 
John Coles (bj), Sammy Riming-
ton, Annie Hawkins en Andy Finch.
De foto komt van de LP Sammy 
Rimington Band, Live sessions 
(S.A.M. records).

Op vrijdag 9 mei 1980 opende de Sammy Rimington Band bijvoorbeeld het Openingsconcert 
van het 7e Enkhuizer Jazzfestival en speelde hij met zijn band ook een paar maal bij Rieuwert 
de Sprieuw (Du Passage).

Moderne jazz
Ook de moderne jazz kon op veel publiek rekenen. Alle grote Nederlandse jazzmusici traden 
op in de Schager Jazzclub: Rob Agerbeek, The Diamond Five, Rob Madna, Ferdinand Povel, 
Rein de Graaff, Dick Vennik, Cees Slinger, Johnny Engels, Fred Leeflang, Koos Serierse, Rob 
Langereis enz.. Kortom de fine-fleur van de Nederlandse jazzwereld. Tijdens het eerste lus-
trum van de Jaz-zclub begeesterden Piet Noordijk en Harry Verbeke het publiek met een ware 
saxofoon-battle. 

Sfeer
Musici, beroeps of amateur, kwamen graag naar Schagen. De Schager Jaz-zclub stond bekend 

om het enthousiaste publiek en de unieke 
sfeer. Na afloop werden de muzikanten tradi-
tiegetrouw uitgenodigd voor een gehaktbal en 
een drankje in „De Posthoorn”. De zogeheten 
„ballen van Jan’ waren bekend in de hele jaz-
zwereld. Zelfs buiten onze grenzen. Het was 
voor de musici altijd een feest om in Schagen 
op te treden. Ook al was het geen vetpot. Als 
muzikant voelde je je welkom. Daarom wa-
ren velen zo enthousiast dat zij, ook na de 
afgesproken tijd, graag nog even doorspeel-
den. Tot vreugde uiteraard van het publiek. 
 

Einde
Helaas in 1982 werd de stichting Schager Jazzclub opgeheven. Ondanks het feit dat de jazz-
club in de Nederlandse en ook in de buitenlandse jazzwereld een steeds grotere bekendheid 
had verworven kon het bestuur niet anders. Contin-uering was onverantwoord. De kosten wa-
ren te hoog geworden. Diverse bestu-ursleden hebben daarna nog jarenlang met veel plezier 
hun medewerking gegeven aan het Schager Jazzweekend.

Bron: Internetsite ‘Het geheugen van Schagen’.
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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
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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
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 
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Wij rekenen geen voorrijkosten!
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Tel.: 06-53 711 511
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Muziek doet wat in je leven  Ons gemeenschapshuis de Nieuwe Doelen was nog maar pas 
geopend. Op die zaterdagavond aan het eind van de jaren zestig was ik als tiener getuige van 
een actie van de ook als mens imposante Huub Janssen, drummer van de Dutch Swing College 
Band. De man gaf een solo weg waaraan maar geen einde leek te komen. De hele zaal raakte in 
vervoering. Nu, zoveel jaar later, herinner ik me dat moment als de dag van gisteren. Dat is dus 
wat muziek met mensen doet: indruk wekken! 
Muziek speelt in ons leven een belangrijke rol. We luisteren naar gekozen muziek, bezoeken 
concerten of bespelen een instrument en we zingen of bewegen op muziek. Onbewust onder-
gaan we muziek in winkels en reclameboodschappen. Of, zoals op dit moment, tijdens het werk 
waarbij ik - terwijl ik dit tik - Blondie op de achtergrond hoor zingen over Denise. Ook daarbij 
borrelen herinneringen op. Muziek raakt ons dus vaak tot in ons diepste wezen. Belangrijke 
levens gebeurtenissen worden bijna altijd met muziek omlijst. Muziek is een krachtig middel om 
gevoelens uit te drukken en verbindt mensen met elkaar. Mooi voorbeeld zijn ook de authen-
tieke inwoners van New Orleans. Zie eens welke rol de oude stijl jazzmuziek in veel facetten van 
hun leven had en heeft.
Voorzichtig begonnen in de jaren zestig en zeventig, heeft de oudestijl jazz zich ook defi nitief 
geworteld in de samenleving van Enkhuizen en omstreken. Het is daarom mooi dat, inmiddels 
dus ook al weer twintig jaar geleden, een aantal mensen het initiatief nam om de Sgt. Pepper's 
Jazzclub van de grond te tillen. En met succes mag ik wel zeggen. Sgt. Pepper's biedt steeds 
opnieuw een boeiend programma met tal van bekende namen en orkesten van binnen en bui-
ten Enkhuizen. Het voorziet dus in een behoefte. En bij een club als deze hoort natuurlijk een 
lijfblad.  Hot News wordt al die jaren gemaakt door een enthousiaste groep redacteuren. Telkens 
weer weten zij boeiende artikelen te produceren. Wat mij betreft gaat dat nog heel veel jaren zo 
door. Ik wens de club en redactie veel succes en inspiratie toe. 
        N.J.J. (Klaas) Kok
Wethouder Stadsbeheer, Verkeer, Onderwijs, Cultuur, Gezondheidszorg, WMO, Infrastructurele projecten, 
Plant- en groenvoorzieningen, Weg- en waterbouw, Begraafplaatsen, Dierenwelzijn.
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Dutch Swing College Band: Update
Als een rode draad loopt de geschiedenis van het Swing 
College door mijn leven en dat van de meesten van u. Als 
tiener stond ik met mijn mede tieners op klasse avonden 
om de Philips Electrofoon en we riepen tegen elkaar bij 
het beluisteren van Weary Blues op ‘Swing College at 
Home’, met drie solerende klarinettisten!: “Moet je horen 
hoe Kesber ruig inkomt en dan die Jan Morks, wat een 
solo!” Vele lp’s zijn er daarna gekomen, soms met afwij-
kend bereden jazzpaden, maar trots waren we en ben ik 
nog met de prestaties van ons nationale oudestijl icoon, 
al was de band wat ingeslapen de laatste jaren. Ja, jon-
ger werden ze er niet op. 
Maar, luister eens naar hun laatste cd ‘Update’ een 
sprankelende, spetterende schijf met een aantal nieuwe, 
nog nooit ergens opgenomen originele stukken, waarvan mij Old Times, van de hand van Ernst 
van de Kerkhof, het meest bekoorde. De band is weer up to date, te danken aan twee jonge 
honden: trompettist Keesjan Hoogeboom (29 jaar) en trombonist Maurits Woudenberg (28 jaar), 
die de hele band een facelift hebben gegeven. De klank van de band in de jaren zestig, met 
als muzikaal hoogtepunt de lp Live At the Sportpalast Berlin, komt weer naar boven. De an-
dere gerenommeerde-, wat rijpere muzikanten (en topsolisten) van het orkest delen mee in de 
facelift; je hoort een totaal vernieuwde groep, die als geheel weer een jeugdig elan uitstraalt. De 
ritmegroep, onder aanvoering van bassist Adrie Braat mag er meer dan zijn en zoals altijd is het 
genieten geblazen van de solo’s van rietblazers Frits Kaatee (oe, die baritonsax!) en Bob Kaper. 
Keesjan lijkt in zijn spel meer dan eens een reïncarnatie van Ray Kaart.
Twee vocalisten, Margriet Sjoerdsma en Kasper van Kooten vullen samen drie tracks.
Wil je een lekkere dixieland plaat, maar bovenal de nieuwe, spuitende, knallende Dutch Swing 
College horen? Kopen die cd; info www.dscband.nl

                                           Dick Turksma

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

De band zit met de gemiddelde leeftijd rond de dertig, 
waarbij Jaap de Wit sr. een uitzondering is, maar dat is 
aan zijn enthousiaste trombonespel totaal niet te horen. 
Sterker nog, met de lineaal in de hand springt Jaap sr. 
op hun pr-foto het hoogst van allemaal. Jazz-epo…wie 
zal het zeggen. Een compliment mag gegeven worden 
aan de ritmesectie, Pieter de Wit, Coos Swagerman en 
Hans Mantel, die in alle stukken de tempi op een juiste 
wijze vast weet te houden. Dit hoor je - lang niet - altijd. 
Al met al een prima gemixte cd die een must is voor de 
platenkast. De schijf is te koop voor €15,- bij optredens 
van de band en natuurlijk bij De Wit Beeld, Geluid en 
Witgoed in de Westerstraat, alhier.
           Sam Verbeek
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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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Even terugkijken....24 november 
Jazz-O-Matic Five.
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Jazz op reis
De ‘Oriental’ in New Orleans
Wie met het idee kwam? Geen idee. Maar ergens in 2017 opperde iemand om ons twintigjarig 
bestaan als band te vieren in New Orleans. Geniaal plan, zo vond iedereen. Als band met vrijwel 
louter dertigers waarbij altijd wel iemand zwanger is, was het niet eenvoudig om iets te plan-
nen. We maakten een afspraak: in april 2019 gaan we. Zorg er daarom voor dat het in de ne-

gen maanden daarvoor niet 
te gezellig wordt. Iedereen 
hield zijn woord. Daar gingen 
we dan. 
Vol verwachting klopte ons 
hart. Te meer omdat het Fre-
nch Quarter festival plaats-
vond in de week dat wij er 
waren. 
Aan het French Quarter, het 
historische hart van de stad 
en beroemd vanwege het 
bruisende nachtleven vol 
muziek, wordt gedurende 
vier dagen een odegebracht 
in de vorm van de beste mu-

ziek en de geweldige cuisine. 
Aan de basis van dit festival staat de door ons zo gewaardeerde traditionele New Orleans-muziek. 
Echt iets om naar uit tekijken dus! 
We verbleven in een rauwe buitenwijk van de stad. Matthew, een saxofonist die we al jaren 
tegenkomen tijdens Ascona Jazz, was zo aardig om zijn huis voor ons open te stellen. Een 
perfecte uitvalsbasis om de stad te leren kennen.

De Big Easy
Bekend ook om zijn karakteristieke huizen met gekleurde gevels en kenmerkende balkons.

Ons verblijf bij Matthew.De Oriental Jazz Band voor vertrek op Schiphol.
Vlnr: Harm Hillegers, Lauryan Feijen, Mark Sprong,
Carmen Vos,  Barry Woestenburg, Bob Leijen, Bram van Tongeren.
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In de geboortestad van de jazz luister je op elke straathoek en in elke bar naar live muziek. 
In New Orleans vier je in een ongedwongen en relaxte sfeer het leven met goede muziek, lekker 

eten en drinken. De ontspannen sfeer en de vele le-
vensgenieters geven New Orleans de bijnaam de Big 
Easy. New Orleans is de grootste stad van Louisiana 
en ligt aan de rivier de Mississippi. De Fransen lieten 
hier niet alleen het French Quarter achter, maar ook 
een mediterrane cultuur die uniek is voor de Verenig-
de Staten. Al snel hadden we een favoriete plek voor 
de lunch waar we geheel naar lokaal gebruik uren uit-
trokken voor de plaatselijke geneugten zoals Gumbo 
(een dikke soep) en Jambayala (een soort paëlla).  

De Mississippi 
Het festival speelt zich af op tientallen plekken in 
de stad. Van een kleine brassband op de hoek van 
de straat tot grote podia op de brede groene strook 
langs de Mississipi. Op een klein podium op Bourbon 
Street kwamen we James Evans tegen, de voorma-
lige rietblazer van onder meer Phil Mason’s New Orle-
ans All Stars. Hij emigreerde met zijn gezin naar New 
Orleans om daar te leven van de muziek, wat hem 
ook goed lukt.
Even verderop stuitten we op een van onze favoriete 
hedendaagse bands in de New Orleans stijl: De New 
Orleans Jazz Vipers. 
Een heerlijk ongedwongen band met een kenmer-
kende ritmesectie die steunt op Molly, de gitartist en 
zangeres van de band.  
Centraal in de stad ligt Jackson Square en het aan-
grenzende park vormde een van de hoofdpodia. 
Hoog op ons verlanglijstje stond om Topsy Chapman 
weer eens te zien. We zagen haar voor het laatst met 
de Magnolia Jazzband tijdens Femo Jazz in Dene-
marken. Zij maakte toen een verpletterende indruk 
op ons en haar album Fine and Mellow is een grote 
inspiratiebron voor de band geweest. Ook nu was 
het weer genieten om haar samen met andere mu-
zikanten uit haar geboortestad New Orleans te zien 
optreden. 
Vanuit Jackson Square kun je eenvoudig de over-
steek maken naar de Missisippi. Aan de oever van 
deze brede rivier stonden enkele grote podia opge-
steld voor de hoofdacts van het festival. Intens ge-
lukkig waren we zo aan het einde van de middag 
toen souldiva Irma Thomas het podium betrad. Met 
de kenmerkende radarboten op de achtergrond van 
de Mississippi zongen we mee met haar hits jonge 
drummer op straat
Ruler of My Heart en Time is on my side te midden 
van honderden locals Een andere artiest waar we 
naar uitkeken was trompettist Kermit Ruffins.

Barry geniet van Jambalaya!

De New Orleans Jazz Vipers.
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De jubilerende ‘Óriental’ onder toeziend oog van Satchmo! (onder)

Wat een entertainer! Moeiteloos weet hij het publiek een uur lang te boeien met zijn karakteris-
tieke trompetspel, rauwe zang en een flinke dosis humor. 

Het moeras in! 
Lousiana, de staat waar New Orleans toe behoort, wordt gekenmerkt door de vele swamps. 
Deze moerassen zijn het best te ervaren door er zelf in te trekken. Dit kan te voet maar ook 

per boot. De propellerboten varen met 
hoge snelheid door de swamps. De 
flora en fauna is werkelijk prachtig. We 
voeren onder laaghangende cipressen 
met van die witte pluimen terwijl alliga-
tors langs zwommen. De boot moest 
dan wel even wat gas terugnemen 
want het geluid van de propeller is echt 
oorverdovend! 

Tuba Skinny
Aan het einde van de week kregen we 
nog de tip om ergens buiten het cen-
trum een jonge band te bezoeken. 
Iedere week spelen zij voor een hon-
derdtal dansende twintigers en der-
tigers. De naam van de band? Tuba 
Skinny. Zoek het eens op via Youtube 
of Spotify. Zij wekken de oude New Or-
leans uit de jaren twintig en dertig op 
een hele verfrissende manier tot leven. 
Een nieuwe generatie muzikanten die 
moeiteloos de jongeren aan zich weet 
te binden. Heel tof!   
Vol inspiratie keerden we huiswaarts. 
New Orleans had de hoge verwachtin-
gen waar gemaakt. 
De muziek die wij allen zo lief hebben, 
is springlevend. Op naar de volgende 
twintig jaar! 

Bram van Tongeren

Heerlijk in ‘t zonnetje!
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The Boogie Rocks Meade Lux Lewis 
Meade Lux Lewis mag dan in de discografieën vermeld staan als begeleider van blueszangeres 
George Hannah en Bob Robinson, met wie hij in 1930 opnamen maakte, zijn grootste bekend-

heid kreeg deze piano-gigant in 1927 voor 
zijn voor Paramount opgenomen nummer 
‘Honky Tonk Train Blues’. Deze Train Blues, 
die later wereldberoemd zou worden, werd 
echter pas in 1929 uitgebracht.
Anderson Meade Lux Lewis werd geboren te 
Chicago op 4 september 1905. Vlak na zijn 
geboorte vertrokken zijn ouders voor enkele 
jaren naar Louisville, Kentucky om 4 jaar later 
weer terug te keren naar de muziekstad bij 
uitstek, Chicago, waar Meade de South Divi-
sion School doorliep. Tijdens zijn schooljaren 
kreeg hij, wegens zijn toen reeds zichtbare 
omvang, de bijnaam ‘The Duke of Luxem-
bourg’ het woord ‘Lux’ is altijd in zijn naam 
genoemd gebleven. Meade’s vader, werk-

zaam bij de Pulman Company, speelde gitaar, maar Meade had meer een voorliefde voor de 
viool. Dit veranderde toen hij op zijn zestiende in contact kwam met pianist Jimmy Yancey. 
Muziek lezen heeft Meade nooit geleerd, alles wat hij speelde was zelfstudie.
In het begin van de jaren twintig, van de vorige eeuw, woonde Meade met Albert Ammons in 
een appartement aan de State Street. Het was in die periode dat zijn later zo beroemde num-
mer ‘Honky Tonk Train Blues’ werd geboren. Het geval was nl. dat vlak achter hun huis een trein 

liep en even verder een station was, waarvan 
de geluiden duidelijk doordrongen in hun ka-
mers. Door zich helemaal in de treingeluiden 
in te leven ontstond na maanden van studie 
deze trainblues. In 1926 begon Meade dit 
nummer, dat hij gewoon trainblues noemde, 
te spelen op house-party’s en joints. Meerde-
re malen was dan de vraag hoe heet dit num-
mer? Totdat iemand riep: “noem het gewoon 
‘Honky Tonk Train Blues’ “. In 1927 drong 
zijn naam door bij de platenmaatschappijen 
en bij Paramount, dat hem de kans gaf om 
opnamen te maken. Tijdens een Paramount 
opname-sessie in Chicago in 1927 werden 
acht nummers opgenomen.Zeven waren 
begeleidingstukken én de ‘Honky Tonk Train 
Blues’. Het is niet bekend waarom dit stuk 
pas in 1929 op de markt werd gebracht.
De trainbluesopname van 1927 is de abso-

luut beste van de door Meade later opgenomen vier stukken. Het is een absoluut ‘masterpiece’ 
en de meest melodische van alle vier. Gemakkelijk in het gehoor liggend, krijgt men het idee 
dat er op twee piano’s wordt gespeeld.  De chromatische harmonieën zijn uniek en het is haast 
moeilijk te geloven, dat dit nummer door één man wordt gepeeld. In 1938, tijdens de opnamen 
voor het Library Of Congress (Jazz piano 5003) geeft Meade in een nummer van 16 minuten 

Meade Lux Lewis
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uitleg over het ontstaan van zijn ‘Honky Tonk Train Blues’.
Na hem, in 1930, voor het laatst te hebben gezien bij de WPA Shovel Gang, verdween Meade 
in de vergetelheid en was hij werkzaam als autowasser en taxichauffeur. Het duurde tot 1935 
toen John Hammond hem probeerde op te sporen; na helemaal onder de indruk te zijn geraakt 
door Meade’s ‘Honky Tonk Train Blues’. John vond Meade terug en kreeg hem ertoe nieuwe 
opnamen te maken. Uiteraard werd de Trainblues opnieuw opgenomen en direct uitgebracht 
op het Parlophone label. Het was ook tijdens deze platensessie, dat Meade in de platenstudio 
een celeste ontdekte en twee geweldige nummers op de plaat zette nl. de ‘Celeste Blues’ en 
‘ I’m In The Mood For Love’. De celeste gebruikte hij later weer tijdens zijn opnamen voor het 
V-Disc label in 1943, in 1961 tijdens zijn Riverside opnamen en voor het laatst tijdens zijn Philips 
opnamen in 1962. De harpsichord en celeste gebruikte hij in 1943 tijdens zijn opnamen voor het 
Blue Note label. In 1963 was Meade weer helemaal terug en werkte als full time pianist met zijn 
band ‘Lux And His Chips’ in de Doc Huggin’s Club in Chicago.
Met zijn vrienden Albert Ammons en Pete Johnson nam hij aan het eind van de jaren dertig 

geweldige mooie nummers op. Met Ammons 
de ‘Saturday Night Struggle’ en de trio opna-
men van ‘Boogie Woogie Prayer’. Geweldige 
mooie solostukken uit die tijd zijn ‘Bearcat 
Crawl’. ‘Whistling Blues’. ‘Deep Fives’ en ‘Six 
Wheel Chaser’. De opnamen zijn te vinden op 
de Oldie Blues lp’s,  OL 2805 en OL 2820. 

Deze geven enig idee en inzicht in de dynamiek van de pianoblues en boogie woogie, gespeeld 
door een meester uit dit idioom. Tijdens de boogie woogie rage, die zeker duurde tot 1941, was 
Meade een hele grote. Hij trad op tijdens het ‘Spiritual to Swing’concert in de Carnegie Hall te 
New York, speelde lange tijd in de Café Sociéty en trad op voor de in 1947 opgenomen film 
‘New Orleans’ en in de in 1956 opgenomen film ‘Nightmare’.
In augustus 1941 vertrok hij naar Los Angeles, waar hij tot zijn dood in 1964 werkzaan bleef. 
Tijdens zijn Los Angeles periode maakte hij op 22 april 1946 opnamen voor Norman Grants 
Boogie Woogie at the Philharmonic Show en maakte opnamen in New York voor de labels 
Asch, Blue Note, V-Discs, ABC, Paramount en Riverside. In Los Angeles Clef, Verve, Tops en 
Philips. Ook trad hij regelmatig op voor ABC televisie. In 1964 zou hij voor het eerst naar Europa 
gaan om op te treden tijdens het Berlin Jazz Festival.
Vlak voor zijn vertrek naar Europa, na een optreden in het White House Restaurant te Minnea-
polis, raakte hij betrokken bij een ernstig auto-ongeluk en overleed in Minneapolis , Minnesota 
op 7 juni 1964.
Zoals met zoveel artiesten het geval, overleed Meade ‘Lux’ Lewis veel te vroeg, maar wan-
neer wij terugblikken in zijn rijke muzikale leven, dan kunnen we stellen, dat Meade behoorde 
bij degenen, die de pianoblues en boogie woogie hun grote bekendheid gaven.  

tekst van Martin van Olderen. Bewerking Wim Keller

Meade Lux Lewis met Albert Ammons en Pete Johnson.
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Even terugkijken....24 november
Herringtown Jazzband.
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Dr John’s Gumbo 
Op 20 november 1941 werd in New in New Orleans, 
Louisiana, Malcolm John (Mac) Rebennack geboren. 
Hij was een pianist, zanger en songwriter die in zijn 
muziek blues, boogiewoogie en rock-’n-roll combi-
neerde. Malcolm noemde zich Dr. John en was ook 
bekend als Dr. John Creaux of Dr. John the Night Trip-
per, Vorig jaar op 6 juni is ‘de dokter’ op 77-jarige leef-
tijd overleden aan de gevolgen van een hartaanval.
Levensloop
Zijn vader, die ook Malcolm John Rebennack heette, 
had een radio- en televisiewinkel en verkocht ook 
grammofoonplaten, waardoor de zoon al vroeg aller-
lei muziekinvloeden onderging, waaronder de blues 
van Big Bill Broonzy en Memphis Minnie, de jazz van 
Louis Armstrong en Miles Davis en de countrymuziek 
van Hank Williams en Roy Rogers. 
Zijn muzikale carrière begon in de jaren vijftig in New 
Orleans. Hij zat als gitarist in verschillende bands 
en had in 1959 een kleine hit met een instrumentaal 
nummer Storm Warning. Hij moest de gitaar opge-
ven nadat zijn linkerringvinger in 1960 in Jackson 
(Mississippi) was getroffen door een kogel die op 
zijn medemuzikant Ronnie Barron werd afgevuurd. 
De vinger moest in het ziekenhuis weer worden 
aangezet, maar werkte nooit meer naar behoren. 
Hij koos toen de piano tot zijn hoofdinstrument. Als 
sessiemuzikant in Los Angeles was Rebennack in 
de jaren zestig lid van het losse collectief The Wrec-
king Crew, waarmee hij deelnam aan opnamen voor 
sterren als o.a. Sonny & Cher en Canned Heat. 
Eind jaren zestig nam Rebennack de artiestennaam 
Dr. John The Night Tripper aan, ontleend aan een 
legendarische voodoo-dokter die rond 1800 in Loui-
siana zijn praktijken had uitgeoefend. In zijn psyche-
delische optredens gebruikte hij voodoo-rituelen en 
droeg hij extravagante kostuums en pruiken, waar-
mee hij zich een cultstatus wist te verwerven. 
Professor Longhair 
Dr John’s belangrijkste voorbeeld was professor 
Longhair, de iconische New Orleans pianist die 
geldt als de grondlegger van de lokale muziekstijl, 
een zompige mix van rhythm ’n blues met Caribi-
sche invloeden. 
De ‘professor’ werd geboren als Henry Roeland 
Byrd (19 december 1918 - 30 januari 1980). Nadat 
hij eerder aan de kost kwam als tapdanser, beroeps-
gokker en bokser brak hij in 1940 door als pianist. 
Zijn populariteit duurde voort tot de vroege jaren 60 
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(Dr. John 20.11.1941 – 06-06-2019)

en leverde hits op als Mardi Grass in New Orleans en Big Chief. Toch slaagde hij er daarna niet 
meer in om met muziek zijn brood te verdienen. Hij maakte opnieuw van gokken zijn beroep en 

raakte uiteindelijk berooid. Dankzij navolgers als Fats Domino, 
Allen Toussaint en Dr. John had hij inmiddels wel de status van 
icoon bereikt en toen de belangstelling voor traditionele New 
Orleans-muziek begin jaren 70 een opleving kende begonnen 
de organisatoren van het New Orleans Jazz and Heritage Fes-
tival een zoektocht naar Professor Longhair. Ze vonden hem 
terug in een platenzaak waar hij werkzaam was als schoonma-
ker en boodschappenjongen. Hij had al jaren geen piano meer 
aangeraakt en hij kon zich geen eigen instrument veroorloven. 

Op het New Orleans Jazz and Heritage Festival van 1971 maakte hij niettemin een succesvolle 
comeback. Gedurende de rest van de jaren zeventig bleef hij optreden en platen opnemen. Hij 
overleed in 1980 aan een hartaanval. 

Discografie
Het debuutalbum van Dr John, getiteld Gris-Gris (1968), waarin hij voodoo-ritmes en bezwe-
rende gezangen verwerkte in New Orleans bluesmuziek, had groot succes, meer dan de in 

dezelfde stijl doorgaande opvolgers Babylon (1969) en Re-
medies (1970). Aan The Sun, Moon, And Herbs (1971) lever-
den ook Eric Clapton en Mick Jagger een bijdrage. Dit album 
markeert de overgang naar een rustiger muzikale stijl die zich 
meer richtte op de traditionele rhythm-and-blues en funk en 
die tot volle bloei kwam in het album Dr. John’s Gumbo (1972). 
Het nummer Iko Iko hieruit haalde een notering in de Billboard 
Hot 100 ( belangrijkste hitlijst van de USA). Dit album is een 
eerbetoon aan de muziek van zijn geboortestad, een collec-
tie van covers van New Orleans klassiekers, zoals Iko Iko, Lit-
tle Liza Jane en Big Chief. Deze, maar ook door Dr John op 
de plaat gezette standards zoals Such a Night en Didn’t he 

Ramble zijn ook geregeld in Enkhuizen te beluisteren geweest in uitvoeringen van  o.a.de 
Oriental Jazz Band, Big Easy Rascals en TJ Johnson. Het markeerde het begin van de over-
gang van Dr. John’s weg van het excentrieke personage dat hem een cult-aanhang ople-
verde en naar een eenvoudiger beeld gebaseerd op de R&B-tradities van New Orleans. 
     
Excentriekeling
Als muziekstad wordt New Orleans wel eens vergeleken met de Galapagos-eilanden: elk genre 
heeft er zijn eigen, even kleurrijke als unieke klank. In dat geval was de pianist Dr. John de Galapa-

gos-reuzenschildpad: belichaming 
van muzikaal New Orleans. Dr. John 
was de meest eigengereide aller ex-
centriekelingen. Zijn stijl, karakter en 
taalgebruik waren een mengelmoes 
van creoolse cultuur, Mardi Gras-
rariteiten en voodoobeats. En toch 
wist hij een groot publiek te berei-
ken, en leende hij zijn pianokunsten 
uit aan vele andere muzikanten.

Citaat Dr John:  
‘There’s only two kinds of music: good and bad, and I would like to think about my music as 
being good’. 
    Bewerking Aart Lub 
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(Dr. John 20.11.1941 – 06-06-2019)

Even terugkijken....15 december 
Ragged Men.
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