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Intro
Het is een verademing, als Vincent Icke, hoogleraar theoretische astrofysica, aanschuift in een 
talkshow.  Dit keer om op onnavolgbare- en vrolijke wijze te vertellen over de ontdekking van 
een nieuwe planeet, op een afstand van 100 lichtjaar, die enigszins vergelijkbaar is met onze 
aarde. Op de vraag, of er leven zou kunnen zijn, antwoordde hij: “Wellicht oceaanleven, wij 
bestaan uit sterrenstof, draaiend op energie van de sterren, bestraald door de zon, en ‘zullie 
daarginds’ ook. In de aankomende jaren zal er steeds meer ontdekt worden”.
Cor Icke, de vader van Vincent, was – op artistiek gebied – ook een bijzondere man. 
Hij tekende de tekenfilms, waarin o.a. Pee Wee Russell en Betty Boop optreden: Top Hat-sere-
nade op muziek van ‘The black and tan fantasy’ van Duke Ellington.  Mocht u in een sombere 
bui zijn?........  opzoeken, je knapt er direct van op!

Ook de aankomende ‘jazz-zondagen’ zullen u in een goede stemming brengen. In deze  
HOT NEWS staan de optredende bands/orkesten, tot en met september a.s., beschreven.

Veel plezier!
  
  
 Lies Turksma

 In dit nummer :
04 Skroiverai.

07 The Mardi Gras Jazzband (B) clubmiddag 19 april.

09 Andors Jazzband clubmiddag 17 mei.

11 Storyville Jassband clubmiddag 20 september.

12 Terugkijken 19 januari Oriental Jazzband.

13 Memorabele optredens van Enkhuizer Jazzbands. 

17 Jazz nummers met een verhaal.

19 Terugkijken 16 februari Four Stream NO Jazzband 

21 Jazz voor iedereen.

23 George Brunis-Rhythm King-The Clown Prince of Jazz. Wim Keller

25 Even verder Terugkijken i.v.m. uitval van de clubmiddag15-03

26 Alkmaarse jazz in de sixties.

31  De Jazzclubs.
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Beste jazzvrienden en -vriendinnen, na een zeer langdurige herfst, ik weet niet waar de winter is 
gebleven…, stomen we op naar het heerlijke voorjaar van het eerste jaar in de Roaring Twenties 2.0. 

Een dringend verzoek aan u om uw club te helpen!
We zien in de afgelopen jaren toch een lichte achteruitgang in het ledenaantal. Weliswaar is 
er geen reden tot paniek, maar een en ander heeft wel degelijk 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 jaar-
bijdrage 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’ of telkens dezelfde bands. Daarom een beroep op u: het bestuur ‘daagt u uit’ 
om uw club te helpen. Hoe... wel heel eenvoudig.
U neemt als lid van onze club een kennis (of een stel) mee als introduce (e)  naar één van de 
clubmiddagen. 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(e) lid/leden van de club. Onderstaand een alfabetische verdeling op de eerste letter 
van uw achternaam (zonder van of van de) per clubmiddag, verdeeld over het jaar 2020. Want 
alles op één middag, dat zal niet gaan. Helpt u uw club? Ja toch!
Voor de komende maanden is de verdeling als volgt:

19 april Mardi Gras Jazzband (B)    : J
17 mei Andors Jazzband     : K
20 september Storyville Jassband    : L en M 
18 oktober Herringtown Jazzband    : N, O, P en R.
15 november volgt binnenkort    : S en T
20 december Lollapalooza & No PressSure Big Band  : V, W en Z.

Mocht u echt niet kunnen op één van de clubmiddagen of bent u het vergeten in de maanden 
januari t/m maart, kom dan even langs bij de kassa en dan maken we een nieuwe afspraak. 

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.

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.

Jazzpiration heeft definitief het slotakkoord gespeeld
In 1986 werd er wederom een zoveelste band geboren in Enkhuizen, met een naam die nu eens 
niet eindigde op ‘jazzband’, waar overigens niets mis mee is. Het werd Jazzpiration en bestond 
uit (foto 1987): boven v.l.n.r. Jan Lammertink, Anne Pietersz, Jan Tool, Herman Wildenberg. 
Onder v.l.n.r. John Lippe, Jacques Jansen en Ron Gillot. De band heeft vanaf de oprichting 
aardig furore gemaakt in de vaderlandse jazzscene en was regulier gast op clubs en festivals. 

Skroiverai van het bestuur



5Sgt. Pepper’s Hot News april 2020

De band bracht in haar loopbaan 4 cd’s uit. In januari 
2020 werd de knoop doorgehakt door de (huidige) 
bandleden: het was mooi geweest. In de Enkhuizer 
jazzstamboom vanaf 1933, nam Jazzpiration de 16e 
plaats in. Of bij een ieder het instrument wordt op-
gepoetst en definitief in de foedraal verdwijnt, is nog 
een vraagteken. In het kader van ‘music is/was my 
first love’, moet men niet vreemd opkijken als ex-
leden van Jazzpiration in andere of nieuwe bands 
opduiken. Vanaf deze plaats en namens bestuur, 

medewerkers en leden van Sgt. Pepper’s Jazz-Club: muzikanten van Jazzpiration, geweldig 
bedankt voor jullie muziek!

Sgt. Pepper’s Jazz Award 2019
And the award 2019 goes to… is een vaak gehoorde kreet tijdens allerlei uitreikingen. De award 
van de club van het afgelopen jaar is gewonnen door de Enkhuizer Herringtown Jazzband en 
nee, er is geen sprake van vriendjespolitiek. Op de clubmiddag van 18 oktober zal het befaam-
de beeldje – tijdens hun optreden - worden uitgereikt aan de band.

Jazzcd’s en -dvd’s te koop
Zo langzamerhand wel bekend, dat wij tijdens de clubmiddagen jazzcd’s en -dvd’s verkopen, 
die in de achterliggende jaren werden aangeboden door bands die bij ons speelden of anders-
zins. En hier zitten pareltjes tussen!  De cd’s worden voor slechts  € 2,= (dubbelcd’s € 4,-=) 
verkocht en de opbrengst 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.

Jazzwalk of Fame
Ook dit jaar zal wederom een tegel onthuld worden in de Jazzwalk of Fame, gedurende de 
zaterdag van het Jazzfestival Enkhuizen. In de komende publiciteit hieromtrent zult u van het 
om en nabij tijdstip op die middag op de hoogte gesteld worden. Aan wie de tegel wordt opge-
dragen… het blijft voorlopig een goed bewaard geheim tot zaterdag 6 juni!

Fotografie op de club
Via de nieuwsbrief kunt u de link bekomen waarop u de foto’s, gemaakt door Peter, kunt be-
kijken en zelfs downloaden. Wilt u niet op de foto, geef dat aan bij Peter en uw wens wordt 
gerespecteerd!

Een dringend verzoek: toon uw clubcard!
Hoewel we trouwe bezoekers (her-)kennen wordt het voor de bestuursleden wel eens moeilijk 
om gezichten en namen te onthouden. Hoe kan dat ook anders, als grootste en gezelligste club 
van Nederland. Dus bent u de trotse bezitter van een reguliere card of een goldcard, laat deze 
zien bij de kassa. Zijn wij gerustgesteld en hoeven niet achter u aan te lopen voor controle.

Sgt. Pepper’s Goldcard
Dit is een geslaagd succes en ik kan u aanraden om ook over te stappen. U betaalt één 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. 
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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 
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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The Mardi Gras Jazzband (B)

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

Bezetting:   
Michel Simons  -trompet
Jan ‘Magic’ Coppieters  -klarinet 
‘Papa’ Paul Callebaut  -trombone/zang
Wim ‘Dix’ Decommer -piano
Mattias Hallin   -banjo
Paul ‘Speedy’ de Bock  -bas
Marnix de Boom  -drums

Vanmiddag kunnen we weer genieten van onvervalste traditionele jazzmuziek.
The Mardi Gras Jazzband bestaat uit een zestal Grembergse (B) muzikale vrienden, die, in ja-
nuari 1983, de band hebben opgericht. De naam verwijst naar Vastenavond in New Orleans, dé 
feestdag bij uitstek in de bakermat van de jazz. 
De band was in de afgelopen jaren een graag gezien gast in diverse jazzclubs, waaronder drie 
keer in Enkhuizen en op festivals in België, Duitsland en Nederland. In de media zijn ze al eens 
beschreven als: ‘één van Belgisch meest populaire en succesvolle oudestijl jazzorkesten’. 
The Mardi Gras Jazzband heeft gekozen voor een eigenzinnig repertoire, dat bij voorkeur be-
staat uit minder gekende New Orleans klassiekers uit het begin van de 20ste Eeuw, met uit-
stapjes naar ragtime, blues en spirituals. Het geluid is vastgelegd op de cd ‘Lookin’ Fo’ Marie 
Laveau’. Een band zonder opsmuk, zoals we in West-Friesland zeggen, want voor de opnamen 
van de cd zijn de achtergrondgeluiden niet gecamoufleerd en in de studio is het geluid niet 
technisch ‘verfraaid’. Kortom een formatie die jazz speelt, zoals jazz bedoeld is.  

Aart Lub

Onder voorbehoud.
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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 17 mei 2020, 14.00 – 17.30.00 uur. Het Peperhuis, Wierdijk 12, Enkhuizen.

Bezetting:
Suzan Veneman -trompet
Ad Houtepen -kornet, klarinet, altsax, zang
Victor Bronsgeest -trombone, zang
Hans Bosch -sopraan, tenor- en baritonsax, klarinet
Floortje Smehuijzen -sopraansaxofoon, klarinet
Johan Lammers -banjo, gitaar
Hans Koppes -tuba
Rene Winter -drums

Vanaf de oprichting in 1978 richt Andors Jazz Band zich op de geweldige hot dance en jazzmu-
ziek uit de jaren twintig en de vroege jaren dertig van de Twintigste Eeuw. De band gebruikt de 
originele arrangementen uit die tijd, maar ook eigen stijlgetrouwe arrangementen. 
Zoals gewoon was in de beginjaren van de jazz, speelt de band akoestisch; alleen de aankon-
digingen en de zang zijn versterkt.
In een kwart eeuw is de band een graag geziene gast geworden op jazzfestivals in heel Eu-
ropa en tijdens talloze tournees heeft de band opgetreden in tientallen Europese jazzclubs en 
volgden vele radio- en televisieopnamen. Andors Jazz Band heeft inmiddels een reputatie op-
gebouwd als een van de toonaangevende bands in de vroege jazzmuziek, met een groeiende, 
enthousiaste aanhang die deze muziek heeft herontdekt.
De leden van de band zijn ervaren musici met een voorliefde voor de muziek van legendarische 
orkesten uit die tijd, zoals die van Fletcher Henderson en Duke Ellington. Vanzelfsprekend is ook 
de presentatie van de band stijlgetrouw: de ‘Roaring Twenties’ herleven vanmiddag, opnieuw 
en op veler verzoek, muzikaal in het Peperhuis.

Aart Lub

Andors 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 20 september 2020, 14.00 – 17.30 uur. Het Peperhuis, Wierdijk 12, Enkhuizen.

Bezetting:
Michel Muller  -trompet, zang
Eugène de Bruijn  -klarinet
Peter Dobbe  -trombone, gitaar, zang
Tom Stuip  -banjo, gitaar
Hein van Rooijen  -bas
Stef Geurts  -drums

Het is alweer 7 jaar geleden dat de succesvolle Arnhemse formatie de Storyville Jassband voor 
het laatst te gast was in de Sgt. Pepper’s Jazz-Club. De band is opgericht op 4 januari 1959 
en heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld van een Arnhemse tot een Nederlandse jazzband 
met internationale allure. Na ruim vijftig jaar zijn nog steeds de meeste stijl invloeden van de 
band afkomstig uit de bloeitijd van de Britse ‘trad’ jazz, met vertegenwoordigers als Kenny Ball, 
Mr.Acker Bilk en vooral Chris Barber. Naast deze rode draad worden ook uitstapjes naar andere 
muziekstijlen niet geschuwd. Het repertoire wordt gebracht met muzikaal vakmanschap en een 
aanstekelijk enthousiasme waarmee duidelijk wordt dat deze muziek tijdloos is als die vanuit 
eigen beleving wordt gespeeld. 
De bezetting is in de loop der jaren diverse malen gewijzigd maar in alle formaties en op alle 
cd’s is de typische Storyville sound te herkennen. In de huidige formatie wordt die bepaald door 
musici die tientallen jaren ervaring koppelen aan creativiteit en enthousiasme. 
Het belooft een heerlijke middag te worden in het Peperhuis met de zeker in Enkhuizen zo  
geliefde onvervalste ‘trad’ jazz.

Aart Lub

Storyville Jassband
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Even terugkijken....19  januari 
Oriental Jazzband

12 Sgt. Pepper’s Hot News april 2020
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van Enkhuizer Jazzbands
Memorabele optredens 

Vlnr: Hans Peter Pluim, Jan Jaap Kroeb, Piet de Wit,  
Kees Steltenpool, Henk Jan de Vree en Jaap de Wit Sr.

Freetime Old Dixie Jassband in New Orleans.

Wanneer je in gesprek raakt met Enkhuizer jazzmuzikanten, komen er geregeld fantastische 
verhalen voorbij, die ze tijdens optredens en tours met de bands hebben beleefd. Gaandeweg 
de gesprekken worden de verhalen door betrokkenen steeds kleurrijker en onderbroken door 
grote lachsalvo’s. En steevast eindigen de anekdotes met de opmerking: “Je had er bij moeten 
zijn”. 
De verhalen zijn echter te leuk om ze niet via Hot News te delen met een groter publiek, zodat 
de belevenissen bewaard blijven in de Enkhuizer jazzgeschiedenisboeken.
Deze keer bijzondere optredens van de Freetime Old Dixie Jassband in New Orleans.

In haar rijke geschiedenis heeft de band op heel veel plaatsen gespeeld. Het mekka van de 
jazz mocht daar natuurlijk niet aan ontbreken. De Freetime heeft in april 1997 in de ‘Big Easy’ 
gespeeld en werd daarbij vergezeld door echtgenotes en hard core fans.
De reis begon met een spontaan optreden op Schiphol. De AVRO was er aanwezig om 
opnames te maken van mensen die op vakantie gingen (voorloper van Hello Good-
bey) en trof daar o.a. de Freetime. Het programma islater op de Nederlandse televi-
sie uitgezonden waarbij helaas alleen een flits van een blauw-wit geblokt shirt was te zien.  

De reis en hotelaccommodaties waren geregeld door Ashley Tours uit Little Witley (UK), destijds 
‘specialist in jazz holidays’. De eigenaar Vernon Ashley was zeer bekend in Enkhuizen van onder 
andere de groepen Britse jazz liefhebbers die hij naar het Enkhuizer Jazzfestival ‘bracht’ en van 
de vele tours door de UK die hij voor menig Enkhuizer formatie heeft georganiseerd.
Met de accommodatie liep het vooraf overigens niet zo lekker blijkt uit een fax van Vernon aan 
Piet. “I’m unable to obtain suitable accommodation”. Dat zijn natuurlijk geen prettige berichten 
om vòòr je vertrek te krijgen van je ‘reisspecialist’. Uiteindelijk is er voor iedereen een plekkie 
gevonden maar zat de groep helaas niet bij elkaar in hetzelfde hotel. 
Ook de optredens, die geregeld zouden worden door Rolf Wagerman, verliepen niet helemaal 
naar verwachting. Bij geen enkel optredens bleek de Freetime gagete krijgen maar, moest het, 
naar New Orleans gebruik, hebben van de giften van het publiek. Rolf was jarenlang de orga-
nisator van het Jazzfestival in het Duitse Gelsenkirchen en organiseerde ook de jazz trips naar 
Mallorca voor de Herringtown Jazzband uit Enkhuizen.
Hij had richting de Freetime met groot enthousiasme aangegeven dat er een optreden ge-

Iwv: Meria en Josien de Wit, Pien Kuil, Cochrane, Anne 
Christien Meis, Gerda Cochrane, Gea Bakker, Jacquelien ?, 
Gerrie en Peter Meerkerk.  
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wo t/m ma vanaf 11.00 uur.
Dinsdag

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

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

regeld was in de bekende jazz pub Fritzel’s, en op een podium tijdens het French Quar-
ter Jazz Festival in de stad. Daarnaast konden ze meedoen met een Streetparade en 
mochten ze op straat spelen, pet neerleggen en het jazz gekke publiek zou ze rijkelijk be-
lonen. Al met al met werd het een geweldige week alleen waren de inkomsten niet echt in  
balans met de uitgaven, zoals beloofd door Rolf, waardoor penningmeester, Jan Jaap 
Kroeb, bij terugkomst nog enige tijd zorgelijk kijkend heeft rondgelopen. Piet de Wit hier-
over: “Met de kennis achteraf hadden we ons waarschijnlijk nooit in dit avontuur gestort.  

Fritzel’s European Jazz Pub
Het eerste optreden was op 10 april in Fritzel’s in Bourbon Street. Een bekende locatie voor jaz-
zliefhebbers vergelijkbaar wat bij ons in Enkhuizen café Jan Bok is voor de jazz.
Voor de giften was door de uitbater een grote zuurtjesfles voor de band op de grond neer-

gezet en had daar zelf een paar 
start dollars ingestopt. De sfeer 
was overigens niet zo ontspannen 
als bij Bok in Enkhuizen. ”Wanneer 
het glas van een bezoeker leeg 
was moest er een nieuwe besteld 
worden anders werd hij/zij geacht 
de kroeg te verlaten”, aldus Piet. 
Dat is overigens in veel locaties in 
het centrum van New Orleans ove-
rigens het geval. Het kan ook zo 
maar zijn dat na ieder setje iedereen 
de  pub moet verlaten en tegen be-
taling of met nieuwe consumptie de 
locatie weer wordt gevuld. Na 2 set-
jes zat er zo’n$100,- in de glazenpot.  

Streetparade
De volgende dag begon het Fre-
nch Quarter Jazzfestival met een 
streetparade. Althans, dat was de 
bedoeling. Vlak voor het moment 
dat de stoet zich in beweging zou 
zetten kwam de regen met bak-
ken uit de lucht en werd vervolgens 
afgelast. Nadat het weer wat was 
opgeklaard, hebben Hans peter, 
Piet en Jaap het publiek in Bour-
bon Street alsnog getrakteerd op 
een stukje Henkhuzer jazz. Want 
wanneer krijg je nou de kans om al 
musicerend door de ‘Big Easy’ te 
wandelen?.
Tijdens het verblijf in de stad heeft 
de Freetime ook aan haar naams-
bekendheid gewerkt door per
koets al spelend door de stad te rij-
den. Dit bleef niet onopgemerkt bij 
het jazz minnend publiek en zelf de 
lokale media.

(Rechts)Fragment uit brief van enthousiaste fan.
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French Quarter Jazzfestival
Op zondagmiddag 13 mei 1997 was het dan zover. De Freetime Old Dixie Jassband werd 
verwacht op een van de vele podia tijdens het fameuze French Quarter Jazzfestival. Het werd 
een drukbezocht optreden op het door Continental Airlines gesponsorde podium met een en-
thousiaste publiek. Binnen een half uur waren alle meegebrachte cd’s uitverkocht. Een deel 
van het optreden is opgenomen door Bob en Ruth Byler, een Amerikaans echtpaar dat veel 
beeldmateriaal van New Orleans  jazz op YouTube heeft gezet. Door de organisatie van het 
French Quarter Jazzfestival was een bord op het podium bij de Freetime opgehangen met de 
tekst:’Audio and video taping prohibited’.  Gelukkig voor ons heeft de familie Byler zich hier 
niet aan gehouden. De beelden staan enigszins verstopt opgeslagen op YouTube onder de titel 
“French Quarter ‘97, 8 bands, Parasols”. Vervolgens heeft u de beschikking over bijna 1 uur en 
45 minuten onvervalste New Orleans jazz. Vanaf tellerstand 1.11.31 starten de beelden van de 
Freetime Old Dixie Jassband. In het artikel op de website van Sgt Pepper’s Jazz-Club kunt u de 
filmpjes direct starten en bekijken, door op de link te klikken.  Bewerking Aart Lub.

Tour du New Orleans.
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Jazz nummers met een verhaal…..
My Old Kentucky Home

De meeste jazz liefhebbers herkennen vaak al bij de eerste tonen van de band welk nummer er 
gespeeld wordt. Wat niet iedereen weet, is dat er in veel gevallen een interessant verhaal achter 

het nummer schuil gaat. Voor Hot News is de redactie 
op zoek gegaan naar de achtergronden van traditio-
nele jazznummers. In deze editie de eerste in de serie, 
te weten: de standard ‘My Old Kentucky Home’, dat in 
de jazzscene onder meer bekend is van de uitvoeringen 
door Chris Barber. 
Het nummer is in 1853 geschreven door de legendari-
sche Stephen Foster, die bekend is als de vader van de 
Amerikaanse muziek en is een duidelijke anti slavernij 
ballade.
Foster schreef dit nummer na een kort verblijf in het 
huis van zijn neven in Kentucky en bovendien vanuit het 
standpunt van een slaaf, die naar zijn familie verlangt 
nadat die verkocht is. Kentucky was net als Virginia en 
Maryland een staat waar slaven werden ‘gekweekt’ om 
en masse verkocht te worden aan katoenplanters of - in 

dit geval - suikerriet planters uit de deep South. De meeste versies slaan trouwens de duidelijk-
ste strofe hieromtrent over: “The head must bow and the back will have to bend, Wherever the 

darkey may go; A few more days and the trouble all will 
end, in the field where the sugar-canes grow”. 
vaak legden die slaven te voet en aan elkaar geklonken 
de weg af naar hun bestemming (Texas, Zuid Louisiana), 
met het valse idee dat hun lijden slechts tijdelijk is. De 
originele titel: ‘Poor Uncle Tom, Goodnight’ verwijst naar 
de toen net verschenen bestseller van Harriet Beecher 
Stowes ‘De Hut Van Oom Tom’ (1852), waarvan het plot 
ook in Kentucky is gesitueerd. 
De titel van de song werd trouwens aangepast door de 
uitgever om verwarring met de roman uit de weg te gaan, 
terwijl ook hier de duidelijkste strofe met verwijzing naar 
die slaven-invalshoek in veel versies is weggelaten. 
Na de release in 1853 door Firth, Pond & Company, 
groeide ‘My Old Kentucky Home, Good-Night’ snel in 
populariteit en werden er duizenden exemplaren van 
verkocht. Het populaire en nostalgische thema van het 
nummer - nl. het verlies van iemands thuis - sloeg aan 
bij het publiek en versterkte gevoelens tegen de slavernij 
in de Verenigde Staten. De beroemde Afro-Amerikaanse 

schrijver, voorman van de anti slavernij beweging en staatsman, Frederick Douglass promootte 
het lied, met andere vergelijkbare liedjes uit die tijd, in zijn autobiografie ‘My Bondage and My 
Freedom’ als een sentimenteel thema dat de roep om afschaffing van de slavernij in de Ver-
enigde Staten promoot en populair maakt. Douglass merkte op: “Ze (‘My Old Kentucky Home, 
Good-Night’ e.a.) zijn hartliedjes, kunnen het hart zowel verdrietig als vrolijk maken en kunnen 
zowel een traan als een glimlach oproepen. Ze wekken sympathieën op voor de slaaf “, zei hij,” 
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waarin anti slavernijprincipes wortel schieten en bloeien “. Het nummer was meer dan tien jaar 
populair, onder meer gedurende de Amerikaanse Burgeroorlog. De soldaten, zowel Unions als 

Confederates, hebben het lied van locatie naar locatie door 
heel de Verenigde Staten doorgegeven en hebben hiermee 
bijgedragen aan de populariteit van het lied.
Soldaten van de oorlog bezochten bij duizenden Federal Hill. 
De plek die Foster, een neef van de eigenaar, inspireerde om 
het anti slavernij lied te schrijven. Na de oorlog, gedurende de 
rest van de 19e eeuw, werd Federal Hill nog steeds bezocht 
door toeristen. 
Het nummer ‘My Old Kentucky Home’ van Foster is sinds 
1928 het officiële lied van Kentucky (staat in de USA).
Daarnaast is dit nummer het ‘huislied’ van de Kentucky Derby. 
Dat is een paardenrace voor 3 jaar oude paarden, die elk jaar 

in Louisville, Kentucky, Verenigde Staten wordt gehouden op de eerste zaterdag van mei. De 
race sluit een festival af dat twee weken duurt. De race is 2 kilometer lang en staat in de Verenig-

de Staten bekend als ‘de twee spannendste minuten in sport’, 
vanwege de duur van de race en de spanning. De race wordt 
ook weleens ‘de race om de rozen’ genoemd. De winnaar 
wordt namelijk gehuld in een doek vol met rozen. De derby 
wordt bezocht door 155.000 fans en het is het tweede oudste 
georganiseerde sport-evenement in de Verenigde Staten.  
In de beginjaren werd de race gedomineerd door zwarte joc-
keys, zij wonnen 15 van de eerste 28 races. 
Echter, door toenemende segregatie werd zwarte jockeys  het 
leven zuur gemaakt tijdens latere races en vanaf 1921 reed er 
in de twintigste eeuw geen enkele zwarte jockey meer mee. In 
de eenentwintigste eeuw gingen zij weer mondjesmaat mee-

doen, tot en met 2013 reden er weer twee mee. Ook deze race staat bekend om de kleding van 
het publiek. Op de speciale tribune voor de ‘rich and famous’ is pak of jurk verplicht, net als een 
hoed. Voorafgaand aan de derby zingt het publiek ‘My Old Kentucky Home’, onder begeleiding 
van de University of Louisville Marchingband.

Hieronder twee voorbeelden van jazz uitvoeringen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Op de site van Sgt. Pepper’s Jazz-Club kunt u de filmpjes direct starten en bekijken.
www.youtube.com/watch?v=sKMBcnbP2Og    
www.youtube.com/watch?v=tBBMAe31jgA 
Bron: Wikipedia.      Aart Lub
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Four Stream NO Jazzband

Even terugkijken .... 16 februari



20 Sgt. Pepper's Hot News april 2020

8 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. 
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www.univertaal.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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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, 
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Dutch Swing College Band: Update
Als een rode draad loopt de geschiedenis van het Swing 
College door mijn leven en dat van de meesten van u. Als 
tiener stond ik met mijn mede tieners op klasse avonden 
om de Philips Electrofoon en we riepen tegen elkaar bij 
het beluisteren van Weary Blues op ‘Swing College at 
Home’, met drie solerende klarinettisten!: “Moet je horen 
hoe Kesber ruig inkomt en dan die Jan Morks, wat een 
solo!” Vele lp’s zijn er daarna gekomen, soms met afwij-
kend bereden jazzpaden, maar trots waren we en ben ik 
nog met de prestaties van ons nationale oudestijl icoon, 
al was de band wat ingeslapen de laatste jaren. Ja, jon-
ger werden ze er niet op. 
Maar, luister eens naar hun laatste cd ‘Update’ een 
sprankelende, spetterende schijf met een aantal nieuwe, 
nog nooit ergens opgenomen originele stukken, waarvan mij Old Times, van de hand van Ernst 
van de Kerkhof, het meest bekoorde. De band is weer up to date, te danken aan twee jonge 
honden: trompettist Keesjan Hoogeboom (29 jaar) en trombonist Maurits Woudenberg (28 jaar), 
die de hele band een facelift hebben gegeven. De klank van de band in de jaren zestig, met 
als muzikaal hoogtepunt de lp Live At the Sportpalast Berlin, komt weer naar boven. De an-
dere gerenommeerde-, wat rijpere muzikanten (en topsolisten) van het orkest delen mee in de 
facelift; je hoort een totaal vernieuwde groep, die als geheel weer een jeugdig elan uitstraalt. De 
ritmegroep, onder aanvoering van bassist Adrie Braat mag er meer dan zijn en zoals altijd is het 
genieten geblazen van de solo’s van rietblazers Frits Kaatee (oe, die baritonsax!) en Bob Kaper. 
Keesjan lijkt in zijn spel meer dan eens een reïncarnatie van Ray Kaart.
Twee vocalisten, Margriet Sjoerdsma en Kasper van Kooten vullen samen drie tracks.
Wil je een lekkere dixieland plaat, maar bovenal de nieuwe, spuitende, knallende Dutch Swing 
College horen? Kopen die cd; info www.dscband.nl

                                           Dick Turksma

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

De band zit met de gemiddelde leeftijd rond de dertig, 
waarbij Jaap de Wit sr. een uitzondering is, maar dat is 
aan zijn enthousiaste trombonespel totaal niet te horen. 
Sterker nog, met de lineaal in de hand springt Jaap sr. 
op hun pr-foto het hoogst van allemaal. Jazz-epo…wie 
zal het zeggen. Een compliment mag gegeven worden 
aan de ritmesectie, Pieter de Wit, Coos Swagerman en 
Hans Mantel, die in alle stukken de tempi op een juiste 
wijze vast weet te houden. Dit hoor je - lang niet - altijd. 
Al met al een prima gemixte cd die een must is voor de 
platenkast. De schijf is te koop voor €15,- bij optredens 
van de band en natuurlijk bij De Wit Beeld, Geluid en 
Witgoed in de Westerstraat, alhier.
           Sam Verbeek
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Muziek doet wat in je leven  Ons gemeenschapshuis de Nieuwe Doelen was nog maar pas 
geopend. Op die zaterdagavond aan het eind van de jaren zestig was ik als tiener getuige van 
een actie van de ook als mens imposante Huub Janssen, drummer van de Dutch Swing College 
Band. De man gaf een solo weg waaraan maar geen einde leek te komen. De hele zaal raakte in 
vervoering. Nu, zoveel jaar later, herinner ik me dat moment als de dag van gisteren. Dat is dus 
wat muziek met mensen doet: indruk wekken! 
Muziek speelt in ons leven een belangrijke rol. We luisteren naar gekozen muziek, bezoeken 
concerten of bespelen een instrument en we zingen of bewegen op muziek. Onbewust onder-
gaan we muziek in winkels en reclameboodschappen. Of, zoals op dit moment, tijdens het werk 
waarbij ik - terwijl ik dit tik - Blondie op de achtergrond hoor zingen over Denise. Ook daarbij 
borrelen herinneringen op. Muziek raakt ons dus vaak tot in ons diepste wezen. Belangrijke 
levens gebeurtenissen worden bijna altijd met muziek omlijst. Muziek is een krachtig middel om 
gevoelens uit te drukken en verbindt mensen met elkaar. Mooi voorbeeld zijn ook de authen-
tieke inwoners van New Orleans. Zie eens welke rol de oude stijl jazzmuziek in veel facetten van 
hun leven had en heeft.
Voorzichtig begonnen in de jaren zestig en zeventig, heeft de oudestijl jazz zich ook defi nitief 
geworteld in de samenleving van Enkhuizen en omstreken. Het is daarom mooi dat, inmiddels 
dus ook al weer twintig jaar geleden, een aantal mensen het initiatief nam om de Sgt. Pepper's 
Jazzclub van de grond te tillen. En met succes mag ik wel zeggen. Sgt. Pepper's biedt steeds 
opnieuw een boeiend programma met tal van bekende namen en orkesten van binnen en bui-
ten Enkhuizen. Het voorziet dus in een behoefte. En bij een club als deze hoort natuurlijk een 
lijfblad.  Hot News wordt al die jaren gemaakt door een enthousiaste groep redacteuren. Telkens 
weer weten zij boeiende artikelen te produceren. Wat mij betreft gaat dat nog heel veel jaren zo 
door. Ik wens de club en redactie veel succes en inspiratie toe. 
        N.J.J. (Klaas) Kok
Wethouder Stadsbeheer, Verkeer, Onderwijs, Cultuur, Gezondheidszorg, WMO, Infrastructurele projecten, 
Plant- en groenvoorzieningen, Weg- en waterbouw, Begraafplaatsen, Dierenwelzijn.
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Jazz voor iedereen
Wat is er zo leuk aan jazz?
Jazz: Je houdt ervan of vindt er niets aan. De muziekstijl komt op in het begin van de 20e eeuw 
en is nog altijd populair. Wat is er zo leuk aan? En hoe begin je aan jazz als je niet gewend bent 
om ernaar te luisteren? Een kort college in Hot News.

Jazz? Wat is dat eigenlijk?
Net als op zoveel andere simpele vragen, is er op deze vraag niet makkelijk een goed of eendui-
dig antwoord te geven. Wel met betrekking tot de werking, de technische binnenkant van deze 
kunstvorm. Maar omdat jazz voor iedereen iets anders betekent en er ook onlosmakelijk emotie 
bij betrokken is, heeft iedereen er in een bepaald opzicht ook een eigen mening over. Dat is heel 
anders bij bijvoorbeeld klassieke muziek omdat we daar heel goed weten waar de grenslijnen 

liggen; wat klassieke muziek is en wat niet.
Bij jazz, inmiddels honderd jaar oud, is dat niet het 
geval. Dat komt omdat de muziek zich nog steeds 
ontwikkelt, veel verschillende stilistische facetten 
heeft en jazz nog steeds verandert. Er zijn altijd 
eigentijdse vormen van muziek en zelfs invloeden 
van buiten de muziek op van invloed. Jazz is de 
uiteindelijke fusiemuziek. De verschillende jazzstij-
len waren en zijn altijd een reflectie van de tijden.
Aan deze kunstvorm kleven een hoop misverstan-

den en bijna onuitroeibare vooroordelen. Waarschijnlijk komt dit omdat we jazz zowel als en-
tertainment als kunst consumeren. Dat geeft niet-ingewijden soms het idee dat het vermaak is 
en geen kunst.Maar jazz is beslist geen muziek waarbij de musici ‘zomaar wat staan te doen’. 
Jazz heeft al vanaf het begin een heel eigen manier van omgaan met de klassieke regels voor 
het omgaan met harmonie en melodie. Daarnaast heeft jazz een unieke ritmische opvatting 
ontwikkeld.

Waarom is jazz voor iedereen?
Jazz is een ontdekkingsreis; zowel voor de speler als voor de toehoorder. Het is een avontuur 
met een diepe esthetische bevrediging of uitzinnig enthousiasme aan het einde. Jazz is per 
definitie geen muziek die iets of iemand buitensluit; iedereen is welkom. Jazz zegt altijd: Kom 
binnen en check dit, ‘moet je nou eens horen’.
Dit gaat zelfs terug op de Afrikaanse roots van jazz. Jazz is altijd een sociale muzieksoort ge-
weest die mensen verbindt. Mensen op grote jazzfestivals lijken wel bijeengekomen te zijn in 
een soort van intieme samenzwering waar de buitenwereld niets van weet.
Een Engelse jazz journalist schreef ooit over zijn verbazing wat de sfeer tussen de mensen op 
een van de eerste North Sea Jazz Festivals betrof: “Er valt nooit een onvertogen woord.” Het 
publiek bij grote jazzconcerten is altijd van alle huidskleuren, alle achtergronden, alle leeftijden, 
alle sociale klassen. Wat dat betreft is jazz een van de meest verbindende muzieksoorten die er 
zijn.Jazzmusici zijn altijd benaderbaar, van beroemd tot onbekend. Een jazzmusicus heeft altijd 
een gloedvol en enthousiast verhaal te vertellen over wat deze muziek zo magisch maakt, wat 
jij allemaal zou moeten horen en waarom jij er ook bijhoort.
Wat dat betreft geven ze je het gevoel dat je altijd een laatkomer bent op een of ander fantas-
tisch feest. Maar je kunt er altijd nog bij. Het komt eigenlijk allemaal neer op Jon Hendricks’ 
jazzgedicht van maar één woord: “Listen!”

Door Hans Mantel (bassist) Bewerking van zijn artikel op www.npofocus.nl
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Wim Keller in cijfers

Artiest jaargang nummer
Eddie Condon 6 1
Duke Ellington 6 4
Beryl Bryden 7 1
Billie Holiday 7 2
Ken Colyer 7 4
Satchmo 8 1
Peter Schilperoort 8 2
George Lewis 8 3
Wild Bill Davison 8/9 4/1
Sidney Bechet 9 2/3
Chris Barber 9 4
Lionel Hampton 10 1
Johnny Dodds 10 3
Jelly Roll Morton 11 1
Turk Murphy 11 2
Scott Joplin 11 3
Jack Teagarden 11/12 4/1
Joe Oliver 12 2
Loring ‘Red’ Nichols 12 3
Bessie Smith 12 4
Humphrey Lyttelton 13 1
William ‘Count’ Basie 13 2/3

Django Reinhardt 13 4
Coleman Hawkins 14 1
Bix Beiderbecke 14 2
Valaida Snow 14 3
Mildred Bailey 14 4
Clarence Williams en 
Eva Taylor 15 1
Pee Wee Russell 15 2/3
Edmond Hall 15 4
Graeme Bell´s 16 1
Bud Freeman 16 3
Fletcher Henderson 16 4
Eddie Lang 17 1
Wilbur And Sidney de Paris 17 2
Bob Wilber 17 3/4
Jabbo Smith  18 1
Francis ‘ Muggsy’ Spanier 18 2
Earl ‘Fatha’ Hines 18 4
Milton ‘Mezz’ Mezzrow 19 1
Josephine Baker 19 2
Sophie Tucker 19 3
Ethel Waters 19 4
Mr. Acker Bilk 20 1

Vanaf jaargang 6, nummer (1999) wordt Hot News verrijkt met zeer lezenswaardige artikelen van 
de hand van onze eigen ‘jazzoloog’ Wim Keller. In iedere editie wordt uitvoerig een grootheid 
uit de jazz(historie) beschreven, gebaseerd op het bijna onuitputtelijke privé jazzarchief van 
Wim. Tot op heden zijn er 56 artikelen verschenen.
Hieronder een overzicht van beschreven individuele artiesten in 20 jaar Hot News.
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Upbeat cd 241: Kid Ory Song of the Wanderer
De minst bekende solist van de Louis Armstrong Hot Five en Hot Seven opnamen uit de jaren 
twintig van de vorige eeuw is wel trombonist Kid Ory. Na het succes van de migratie van New 
Orleans bandleiders naar Chicago kwam Ory in de jaren twintig bij Jelly Roll Morton terecht. Hij 
had in New Orleans al een succesvolle band gehad en was ooit met ventieltrombone begonnen, 
maar stapte al snel over naar schuiftrombone (zijn tailgatestijl werd wereldberoemd). In Chicago 
moest hij  genoegen nemen met een rol als side-man. Het succes van de wereldberoemde Hot 
Five- en Seven opnamen wordt unaniem aan Louis Armstrong en Johnny Dodds toegeschre-
ven, terwijl Ory daarbij een ondergeschikte rol speelde met soms een machtige uithaal (growl) 
en een belangrijke compositie: Ory's Creole Trombone. Toch wist hij zich te handhaven om in 
de New Orleans Revival na de Tweede Wereldoorlog een rol van betekenis te gaan spelen. Hij 
is zelfs met zijn orkest in de jaren vijftig in het Concertgebouw van Amsterdam geweest en de-
genen die hem daar hebben zien en horen spelen waren razend enthousiast. Begin jaren vijftig 
kwam hij onder contract bij Norman Granz, tevens eigenaar van het Verve platenlabel en daar 
komen deze opnamen vandaan, van de lp Song of the Wanderer en de ep Dance with Kid Ory. 
Aanstekelijke, prettig in het gehoor liggende jazz, geen New Orleans jazz, mede door de blanke 
trompettist Marty Marsala, broer van Joe Marsala, bekende muzikanten uit New York (lees Chi-
cago-style). Ory zelf blijft lekker growlen en klarinettist Darmell Howard fi edelt er doorheen. De 
mij onbekende ritmesectie zet een stevig stuk ondersteuning neer en maakt van het geheel 
een hechte combinatie. Toch weer het overbekende repertoire, maar in de jaren vijftig kun je je 
daar nog iets bij voorstellen, want alles was nieuw. Dus na de titelsong volgen: Tailgate Ramble, 

Mahogany Hall Stomp, St. Louis Blues en natuurlijk de 
Tiger Rag. Van de ep Dance with Kid Ory or Just Listen: 
Am I Blue, Hindustan en Twelfth Steet Rag. Voor Granz 
Verve label heeft Ory in die periode een kleine  twaalf 
lp’s opgenomen, maar ook op andere labels zijn er pla-
ten uitgebracht. Hij werkte in die periode in San Fran-
cisco in de club Hangover en wisselde orkestleden met 
Earl Hines, die daar ook speelde. Verstokte New Orle-
ans jazz liefhebbers zullen misschien teleurgesteld zijn, 
maar als product van zijn tijd heeft Ory een aantrekkelij-
ke plaat gemaakt, die door Upbeat weer uitstekend op 
het zilveren schijfje is heruitgebracht. Het begeleidende 
boekje is wel niet zo mooi als dat van de cd van Johnny 
Dodds, maar geeft voldoende informatie. Bestellen bij 
Timeless (www.timelessjazz.com). 

                                                                                                  Wim Keller

MEUBELS - BEDDEN - TAPIJTEN - GORDIJNEN

De Dolfijn 7 
(Bedrijventerrein Schepenwijk),
1601 ME Enkhuizen
Telefoon: 0228 - 31 93 53

Ruimte 
te huur 

Informatie:

info@sgtpeppersjazzclub.nl

 

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

Oriental
Jazzband

Spirit of Gospel
New Orleans Band & Gospelsingers

www.gospelsingers.nl

Onze adverteerders maken 
de uitgave van Hot News 

mogelijk

Loop er eens binnen

Enkhuizen

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

Herringtown 
Jazzband

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

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

Freetime
Old Dixie
Jassband

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

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

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

Voor de beste koffi e, 
thee en chocolade 

bij u thuis!

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

MEUBELS - BEDDEN - TAPIJTEN - GORDIJNEN

De Dolfi jn 7 
(Bedrijventerrein Schepenwijk),
1601 ME Enkhuizen
Telefoon: 0228 - 31 93 53

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.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

LOODGIETERSBEDRIJF

HEIJSELAAR v.o.f.

   werkzaamheden                                                       

   en toiletrenovaties

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

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

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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George Brunis-Rhytm King
George Brunis-Rhythm King-The Clown Prince of Jazz.

Brunies werd geboren in New Orleans, als jongste zoon van de zeven kinderen van Richard en 
Elisabeth Brunies, op 6 feruari 1902. De Brunies familie was heel muzikaal, zijn vader speelde 

viool en moeder piano, al zijn broers speelden een in-
strument. Richard, Merritt, Henry en Abbie zouden in 
de beginperiode van de jazz een belangrijke rol spe-
len, maar wij gaan ons focussen op George, die tot zijn 
dood in 1974, in de dixieland wereld een dominante 
rol zou gaan spelen. Leuk is de foto vóór een ‘street-
car’ in New Orleans, waar de drie broers Brunies op 
staan spelen!!!  George kreeg geen muzikale training 
en leerde ook nooit muziek lezen, maar zijn muzika-
liteit staat buiten kijf!! Tijdens Mardi Gras konden zij 
hun hart ophalen, er was altijd vraag naar muziek in 
New Orleans!! Tot zijn 16-e jaar speelde George alt-
hoorn; hij nam les bij Papa ‘Jack’Laine, een bekende 
orkestleider uit New Orleans, die veel jonge blanke 
muzikanten onder zijn hoede nam. George speelde 
de komende jaren in en om New Orleans met locale 
groepen en was inmiddels overgeschakeld op trom-
bone. Hij componeerde met zijn broer Abbie het be-
kende werk ‘Angry’, maar verkocht zijn rechten voor 
$50,-- een miskleun van jewelste!!! George hing vaak 
de lolbroek uit tijdens zijn spelen, zoals bij een optre-
den in Lake Pontchartrain, toen hij zijn schuif met de 
voet speelde; het resulteerde er in dat die wegschoot 

en in het meer terecht kwam. Het duurde een tijdje voor hij hem teruggevonden had en hij weer 
doodleuk doorspeelde.

Chicago and All That Jazz.
George ging spelen op de Riverboat ‘Capitol’ - met Jack Pettis,  Lou Black en Leon Roppolo 
-, die voerde naar Davenport en de Twin Cities stroomopwaarts de Mississippi. Papa ‘Jack’ 
Laine’s Reliance band speelde inmiddels in het kielzog van de Original Dixieland Jass Band 
in Chicago, de ‘windy’ city was booming for jazz. Leon Roppolo, Paul Mares en George kre-
gen de vraag of ze bij hem kwamen spelen. New Orleans werd door George voorgoed verla-

ten. Quote van George:” New Orleans is goed voor 
3 dingen, het eten, de muziek en een kaartje om de 
stad te verlaten”. Later, bij het spelen van het num-
mer ‘Do you know what it is, to miss New Orleans’, 
zei hij altijd: “Ik heb New Orleans nog niet voor een 
cent gemist”. In Chicago gingen ze spelen in de Friar’s 
Inn, een robuuste kroeg, die frequent bezocht werd 
door gangsters Al Capone en Dion O’Banion. Het 
was direct een succes en de Gennett Recording cy 
in Richmond,  was er als de kippen bij, om hen voor 
een plaatopname uit te nodigen. Op 29-30 augustus 
1922 werden acht kantjes opgenomen. Duidelijk ge-
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inspireerd door de opnamen van de Creole Jazz Band van King Oliver en de Original Dixieland 
Jass Band, wel waren er twee eigen composities: ‘Farewell Blues’ en ‘Bugle Call Rag’ . Publicist 
Walter Melrose was bijzonder geïnteresseerd in het nummer ‘Rusty Tail’, maar George zocht 
een andere naam voor het nummer, het werd de ‘Tin Roof Blues’!! Niemand was meer verbaasd 
dan George, toen de song in 1953 opnieuw uitgebracht werd onder de titel ‘Make Love To Me’ 
en een enorme hit werd. George ging procederen voor de rechten en werd in het gelijk gesteld, 
kassa!! Hun engagement in de Friar’s Inn stopte. De bandnaam werd veranderd in New Orleans 
Rhythm Kings; zij maakten voor het Gennett label nog een aantal grammofoonopnamen, die 
tot de echte klassiekers gerekend zouden worden, temeer daar de beroemde pianist Jelly Roll 
Morton uit New Orleans op deze opnamen te horen is!!

‘Is Everybody Happy? ‘
George ging spelen in de Valentino Club, toen op een avond Ted Lewis binnenkwam, die een 
trombonist voor zijn band zocht. George deed auditie en kreeg de baan. Ted Lewis was een 

entertainer, die altijd enigszins controversieel 
t.o.v. de jazz stond. Zijn klarinetstijl is het best 
te vergelijken met dat van Wilton Crawley, die 
een soort ‘gas-pipe’ stijl speelde, maar enter-
tainen en leuke platen opnemen kon hij wel. 
Luister naar ‘ Aunt Hagar’s Children Blues’, 
geweldig!! Het orkest had verschillende grote 
jazznamen in de bezetting, we noemen o.a. 
Muggsy Spanier en Tony Parenti, die lange 
tijd bij Lewis speelden, maar ook Benny 
Goodman en Fats Waller, die plaatopnamen 
met hem maakten. Lewis was voornamelijk 
actief in het Vaudeville circuit en ontpopte 
zich als een echte ‘showman’, een element 
dat George ook wel aanstond en hij bedacht 
een soort ‘trombone-clown’. Met Ted Lewis 
reisde George door de hele USA en maakte 

drie reizen naar Europa en maakte 160 grammofoonopnamen, hoewel hij op de meeste niet 
veel ruimte kreeg om te spelen !! Wel maakte hij een aantal leuke geluidsfilms o.a. ‘Doctor Lewis 
All Cures Remedy’, waarin Ted Lewis als louge geneesmiddelen-verkoper van stad naar stad 
ging, om vanuit de auto zaken te doen. Hij zou - met onderbrekingen - in totaal 17 jaar met Ted 
Lewis blijven spelen, ongekend voor een jazzman!!

Wordt vervolgt op pagina 29.
Wim Keller
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Even verder terugkijken 
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Alkmaarse jazz in de sixties
Dank zij de Historische Vereniging Alkmaar konden wij gebruik maken van een verslag uit hun 
blad over de jazzclubactiviteiten in Alkmaar in de jaren zestig. Zelfs in de vroege jaren ’50 kende 
de Kaasstad jazzactiviteiten: de Jazz Sociëteit Alkmaar. Ook hier zag je de struggle ontstaan 
die bij de Jazzsociëteit TraMo in Enkhuizen ook leefde: de traditionele versus de moderne jazz. 
The Old Fashioners hebben talloze jaren gespeeld in het Alkmaarse tijdens het Kaasstadfes-

tival, eigenlijk drie dagen kroegentocht langs 
een kleine 30 etablissementen. Gespeeld in de 
cafés van het Gulden Vlies naar het Wapen van 
Haarlem, Du Passage aan het Scharloo, maar 
het hoogtepunt voor een aantal jaren was De 
Dertien Balcken, een café waar vroeger in Alk-
maar elk weekend wel een jazzband speelde. 
Maar ook daar kwam het verval toen zo nodig 
het jazzfestival voorzien moest worden van 
pop- en rockbandjes, waardoor er na verloop 
van tijd het een compleet muzikaal ratjetoe 
werd. De liefhebbers van traditionele jazz wisten 
Enkhuizen gelukkig steeds te vinden. 
Tot midden jaren zestig bestaat er een bloei-
ende jazzscene in ons land. Het is geen muziek 
voor de massa, maar niettemin organiseren in 

veel plaatsen jazzclubs regelmatig succesvolle concerten met bekende Nederlandse en buiten-
landse jazzmusici. De Alkmaarse jazzsociëteit Modern Music Alkmaar (MMA) is met meer dan 
500 leden uit heel Noord-Holland een van de grootste clubs van het land. Het zou – lees je overal 
in die tijd – door de razendsnelle opkomst van de popmuziek zijn gekomen dat de jazzclubs hun 
leden verliezen en de jazz een muziekstroming in de marge wordt. Maar dat is niet het hele ver-
haal, weet Mart Groentjes uit Bergen. Hij is in de jaren zestig voorzitter van MMA en kent meer 
oorzaken die tot minimalisering van de jazzscene hebben geleid. “Het was een combinatie van 
factoren, waardoor de belangstelling voor de jazz verminderde”, legt Groentjes uit. “De gages 
die de musici vroegen, gingen steeds verder omhoog. En ook voor de zalen waar jazzconcerten 
werden gehouden, moest steeds meer huur worden betaald. Tegelijkertijd groeide er een grote 
tegenstelling tussen de uitstraling van de popmuziek – dansbaar, visueel aantrekkelijk –  en die 
van de jazzmuziek: niet de bedoeling om dansbaar te zijn, maar om stil te zitten en te luisteren. 
Dat nam nog toe door de ontwikkeling van de free jazz, de avant-gardistische muziekstijl, die 
alleen nog voor de intellectuele jazz-elite te volgen was. De free jazz was muzikaal interessant, 
maar voor de meeste luisteraars te moeilijk”.

Plaatjes draaien
Terug naar het begin. In de jaren dertig worden in Alkmaar al met enige regelmaat jazzconcerten 
georganiseerd, bijvoorbeeld in Het Gulden Vlies. De eerste echte jazzclub in Alkmaar is echter 
de Modern Music Club (MMC) in 1956. Ook daar is Mart Groentjes al bij betrokken: “Op die 
bijeenkomsten werden meestal grammofoonplaten gedraaid, onder meer in het Wapen van 
Heemskerk en het Wapen van Haarlem. Als er live muziek werd gespeeld, dan gebeurde dat 
onder de noemer ‘Jensen’s Playhouse’ in café Centraal aan het Hofplein.” Hij benadrukt de rol 
daarbij van de Alkmaarse jazzpianist, docent en componist Jan van Wijk. Ook in de Tourist Club 
aan de Bergerweg, het latere Extase, houden de jazzliefhebbers eind jaren vijftig bijeenkomsten. 
Als de MMC ter ziele gaat, volgt een doorstart als MMA. Aanvankelijk vindt de club onderdak in 
café Centrum aan de Kraanbuurt, maar als ze gedwongen worden iets anders te zoeken, komt 
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Ruud Jacobs (bas), de Amerikaanse saxofonist Johnny Griffin en Han Bennink 
(drums) op 10 maart 1963 in Extase. Foto Jaap Schoen(collectie Mart Groentjes).

Extase prominent in beeld. Vanaf 1961 tot en met 1965 is deze 
bar-dancing vele zondagmiddagen het ‘hoofdkwartier’ voor de concerten van MMA, bestuurd 
door Mart Groentjes en mede-Bergenaar Ger van ’t Hoff. Maar soms wordt ook uitgeweken 
naar andere podia, zoals dancing Palermo en de Zwarte Schuur bij ‘t Oude Hof in Bergen. 

Topjaren
Groentjes vertelt enthousiast over die topjaren van de jazzclub. Daarbij komen dikke plakboe-
ken met krantenartikelen, foto’s en posters op tafel. Zeker het vermelden waard zijn de jazz-
festivals in 1963 en 1964 in het toenmalige Openluchttheater in Bergen (nu skibaan Il Primo). 
Bij slecht weer kon uitgeweken worden naar het nabije Duinvermaak. En ook niet te vergeten: 

de activiteiten in het tijdelijke 
tenttheater in Bergen van pan-
tomimespeler Will Spoor. Met 
mime op muziek van het kwartet 
van Dick Vennik, gekend saxo-
fonist/componist uit Alkmaar. 
Vennik, begeleid door Jan van 
Wijk en de gebroeders Kooger, 
maakt tevens de muziek bij de 
‘orgatomy’ (projectiekunst met 
vloeistofdia’s) van Mart Groen-
tjes zelf. MMA heeft in die jaren 
een eigen huisorgaan, Gamma 
geheten. Dat is ook Theo Loe-
vendie opgevallen. De jazzmusi-
cus en latere componist schrijft 

in 1963 daarover in het Algemeen Dagblad: “Het maandblad van MMA is origineel van vorm. 
Men vindt er naast interviews met musici, recensies van radioprogramma’s en grammofoon-
platen. Met als bijzonderheid op jazz geïnspireerde poëzie en grafiek. MMA bestrijkt bijna heel 
Noord-Holland met haar 500 leden van wie er elke zondag ongeveer 150 de concerten bezoe-
ken. De vereniging maakt veel propaganda voor de jazz en organiseert lezingen en concerten 
voor volkshogescholen, gevangenissen en verenigingen.”

Tegen de bierkaai
Deze positieve beoordeling maakt deel uit van een paginagroot artikel in de krant, dat onder de 
kop ‘Jazzclubs vechten tegen de bierkaai’ duidelijk maakt wat er in de Nederlandse jazzwereld 
aan de hand is. Theo Loevendie ziet de bui al hangen: “Zolang er op hoger niveau - radio en tv - 

niet meer wordt gedaan om naar 
jazz te luisteren, zullen de jazz-
clubs tegen de bierkaai vechten. 
Laten we hopen dat zij die strijd 
niet verliezen, want dan is het 
met de jazz in Nederland ge-
daan.” Helaas hoopt de schrij-
ver dit tevergeefs en ook Mart 
Groentjes ziet de MMA datzelfde 
lot ondergaan. Maar dat zal pas 
gebeuren nadat er in 1963-’65 
nog prachtige concerten plaats-
vinden in Extase. Grote namen 
uit de internationale jazzwereld 
verschijnen er op het podium, 

MMA-jazz in Extase op 6 februari 1962. Het kwartet Louis van Dijk (piano) met 
vibrafonist Carl Schulze, bassist Tony Schreuder en drummer Chris Curley, aan-
gevuld met saxofonist Dick Vennik. Foto Frans Bosch (collectie Mart Groentjes).
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zoals in 1963 Johnny Griffin, Donald Byrd en Kenny Drew. ‘Johnny Griffin bracht het publiek 
in extase’ luidt - hoe kan het anders - de kop boven het verslag in de krant. Verslaggever Paul 
van Beckum van de Alkmaarsche Courant bezoekt in 1963 op een zondagmiddag een jazz-

concert in nachtclub Extase, waar hon-
derden jongelui uit heel Noord-Holland 
aandachtig en bijzonder geconcen-
treerd luisteren naar de fabuleuze jazz-
trompettist Don Byrd. Enkele citaten 
uit zijn verslag: “De MMA is een kring 
van jonge mensen met een artistieke 
overtuiging en een enorme culturele 
belangstelling. Ze haten gewichtigheid, 
huichelarij en braafdoenerij. Ze voelen 
zich gewoon fijn onder elkaar. Natuur-
lijk, deze jongeren zien er extravagant 
uit. Ze dragen vreemde petjes, shawls 
met een onduidelijke kleur, zonnebril-
len, merkwaardig schoeisel, ‘schilder-
achtig’ haar en ringbaardjes.” “Ze heb-
ben vaak een neiging tot nihilisme en 
stellen vaak het leven somberder voor 
dan het in werkelijkheid is. Normale 
reacties, die iedere avant-garde met 
zich brengt.Overigens haten deze jon-
gelui twist en alles wat met teenager-
muziek te maken heeft.” In 1964 doen 
Eric Dolphy, Kenny Clarke en opnieuw 
Griffin en Byrd Extase aan. Ook Albert 
Ayler, toonaangevend in de eerder ge-

noemde freejazz, treedt er dat jaar op, met coryfeeën als Don Cherry en Gary Peacock. Walt 
Dickerson en Art Taylor (met opnieuw Johnny Griffin) zijn in 1965 de laatste internationale jazzgi-
ganten die Extase bezoeken. 

Jazz herleeft?
De jazzclubs verliezen dus de strijd, maar hoe kan het dan dat later in de jaren zestig en zeventig 
regelmatig in de krant te lezen valt dat ‘de belangstelling voor de jazz herleeft in Noord-Holland’, 
of dat ‘de jazz weer duidelijk in opkomst is na een jarenlange – mede door de popmuziek ver-
oorzaakte – inzinking’? Nog meer krantenkoppen: ‘Jazz Incorporated organiseert concertavon-
den in het Gulden Vlies’ en ‘Enthousiaste jazz-avond in De Vigilantie’. Mart Groentjes relativeert 
deze opgetogenheid: “Het ging toen niet meer om jazz voor de echte liefhebbers, maar om 
mainstreammuziek, dixieland, big band en zo. De ‘cola-light’ van de jazzmuziek, zal ik maar 
zeggen.” Het verslag van een jazzavond in april 1968 in jeugdcentrum De Vigilantie aan het Alk-
maarse Verdronkenoord onderstreept zijn mening: “De sfeer was geweldig en de muziek ook. 
Geen onbegrijpelijke experimentele jazz, maar vlotte dixieland in het begin en daarna moderner 
werk uit de late jaren vijftig, onder meer van Art Blakey”.
Peter Smit schreef een boek over de popgeschiedenis van Alkmaar getiteld NH-Beat – popmu-
ziek tussen duin & polder. Het kwam uit in juli 2017 en sluit aan bij de tentoonstelling ‘Alkmaar in 
the sixties’ in het Stedelijk Museum. Dit artikel is oorspronkelijk voor dat boek geschreven maar 
er niet in opgenomen. 

Met speciale dank aan de Historische Vereniging Alkmaar (HVA) voor het beschikbaar stellen 
van dit artikel.

Huiscombo van MMA, ca.1963, met Jan van Wijk (piano), Henk 
Kooger (bas) en Dick Vennik (tenorsax). Drummer Joop Kooger staat 
niet op de foto. (collectie Mart Groentjes).
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Vervolg George Brunis-Rhythm King-The Clown Prince of Jazz. 
The Big Apple. 

George ging na die tijd – in 1934 - werken in New York en had daar baantjes bij verschillende 
orkesten, maar hij kwam bij tijd en weilen toch steeds weer bij Ted Lewis terug, het duurde tot 
1947. Hij werd een soort muzikant, die bij iedereen ingezet kon worden en was regelmatig in de 
platenstudio te vinden; o.a. bij Joe Marsala, Louis Prima, Sharkey Bonano en Bobby Hackett. 
Nick Rongetti opende een club in Greenwich Village in 1937 en George was vanaf het begin 

daaraan verbonden, hoewel de 
trompettisten nogal eens wis-
selden. Met een van die trom-
pettisten, Bobby Hackett, werd 
ook een muziekfilm gemaakt: 
‘The Saturday Night Swing-
club’, waarin we George echt de 
clown zien uithangen en Eddie 
Condon op guitaar meespeelt. 
De film is bewaard gebleven; kijk 
maar op het Internet en je ziet de 
heren - George in het bijzonder - 
de sterren van de hemel spelen. 
Milt Gabler was de oprichter van 
het Commodore muziel-label , 

speciaal voor jazzmuziek - en maakte zijn eerste plaat in 1938, onder de leiding van Eddie Con-
don. Het werd een sensatie in de New Yorkse muziekwereld!! Tegelijkertijd werd George getrof-
fen,  door een  bevlieging; in het Engels noemen ze het ‘numerology’, wat wil zeggen een fasci-
natie voor letters en cijfers, hij verkorte zijn naam naar Brunis (zonder e dus). George ging in april 

1939 spelen bij Muggsy Spanier’s Ragtime 
Band in het Sherman’s House in Chicago. 
Het Blue Bird label nam een aantal platen 
op van de Ragtimers, die begin 1950 door 
RCA heruitgebracht werden (RCA-1275) en 
die in de analen van de jazzgeschiedenis te 
boek zouden staan als ‘The Great Sixteen’. 
Toch bleek de markt nog niet helemaal rijp 
te zijn voor kleine dixieland groepen, want 
de Ragtimers stopten na een optreden – 
in 1939 - in Nick’s New York. George ging 
weer tijdelijk bij Ted Lewis spelen, daarna 
vinden we hem bij Art Hodes, afwisselend 
met regelmatige optredens in Nick’s en 
Jimmy Ryan’s. In 1943 maakte George voor 
het eerst opnamen voor Commodore onder 
zijn eigen naam, scoorde met ‘Ugly Child’ 
een hit, later met Wild Bill Davison, die wel 
tot de beste van de Chicago-stijl opnamen 
gerekend kunnen worden. Toch bleef het 

sappelen voor muzikanten om aan werk te komen, midden in de Tweede Wereldoorlog. Hij 
ging van 1943-’47 maar weer bij Ted Lewis spelen. Hij was wederom te vinden in de club van 
Eddie Condon en in 1947 speelde hij regematig in de All Star Stompers, die bekend werden in 
de radioshow van Rudy Bless ‘This is Jazz’. Eind jaren veertig was er weinig te beleven in New 
York en verhuisde George naar Chicago. 
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Chicago and All that Jazz.
In 1952 speelde hij in de 1111 Club, Bryn Mawr, Chicago, waardoor hij het best herinnerd zou 
worden. De club was niet meer dan een locale kroeg, klarinettist Johnny Lane was de orkest-

leider toen George het stokje overnam. Hij zou 
er 10 jaar de scepter zwaaien. Hij speelde met 
5 musici: Del Lincoln, Del Ivett, Woody Wood-
ward, Jim Clark en Nappy Trottier. Eigenaar van 
de club was Nick Alesopoulos, die ook eigenaar 
was van het naast gelegen restaurant. Het spelen 
werd aangepast aan het nuttigen van drankjes en 
eten. Tijdens de 45 minuten speelpauze gingen 
ze in de achterkamer van de kroeg zitten gokken, 
waardoor ze vaak hun verdiensten kwijtraakten. 
Tijdens zijn optreden in die club verbeterde Ge-
orge zijn ‘hohum’ routine, die hij bij Ted Lewis 
vaak had laten zien. Hij speelde trombone met 
zijn voet… beter dan menige andere trombonist 
met zijn hand; hij ging spelend op zijn rug liggen, 
trok zijn broek uit en vertelde schuine moppen, 
die zo oud waren als de weg naar Rome!! De 
1111 Band heeft nooit grammofoonplaten ge-
maakt, maar George heeft met Muggsy Spanier 

voor het Mercury label een plaat opgenomen en ging later met Jimmy McPartland en Art Hodes 
voor hetzelfde label de studio in.  Nadat het 1111 contract afliep bleef George actief in en om 
Chicago, maar werd begin jaren zestig uitgenodigd om te komen spelen in de TV -Show van 
Art Hodes ‘Jazz Alley’. Hij werd gevraagd om te komen spelen op het eerste Manassas Jazz 

festival van Fat Cat McGree, dat de komende ja-
ren een terugkerend event zou worden en waarbij 
George regelmatig te horen was. Spelen deed 
hij nog in Chicago in de Big Horn.  Voor Delmark 
maakte George ondertussen met Art Hodes nog 
enkele zeer goede platen, met - o.a.- Barney Bi-
gard, Barrett Deems en Volly de Faut. George had 
altijd een fobie ontwikkeld om terug te gaan naar 
Louisiana, maar in 1965 verhuisde hij naar Biloxi; 
ging werken in de kruidenierszaak van zijn broer, 
ging in 1973 voor korte tijd terug naar New Orle-
ans, echter bleef er maar kort.
Zijn gezondheidsproblemen gingen hem par-
ten spelen; het weerhield hem niet om met een 
dixieland groep ‘Smokey Stover and his Firemen’, 
waarin ook pianist George Zack en drummer 
Monte Mountjoy zaten, rond te toeren. In de zo-
mer van 1973 werd George uitgenodigd om als 

speciale gast op te treden in Ravina. Helaas viel hij bij het uitstappen van de Greyhound bus 
en brak enkele ribben. Het weerhield hem niet om bij het optreden aanwezig te zijn en met zijn 
stok naar het pubiek te zwaaien, hij werd vervangen door Preston Jackson. Zijn gezondheid liet, 
ondanks de goede verpleging van zijn echtgenote Chloris, toch afweten en op 19 november 
1974 overleed hij in het Edgewater Hospital. 
Hij werd thuis in Metairie LA begraven op de tradionele New Orleans manier, met een marching band. 

Wim Keller
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Jazzclub Assen 
www.jazzclubassen.nl
Champ 'Aubert Jazzclub Driebergen 
www.champaubert.com/jazzclub
Eindhovense Jazzclub OSJE
www.jazzclub-osje.nl
Haagse Jazzclub
www.haagsejazzclub.nl
Jazz at the Rhine Town Club, Wageningen
www.jazzclubwageningen.nl
Jazzclub  Jazz Hall ’72 Gorinchem
www.jazzhall72.nl
Mardi Gras Jazzclub Oss
www.jazzoss.nl

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

De Jazzclubs

 

COLOFON
Sgt. Pepper’s Hot News, clubblad van de Sgt. Pepper’s Jazz-Club, Enkhuizen, verschijnt 3 x per jaar.
Jaardonatie jazzclub, inclusief Hot News: € 17,- per jaar; inwonend gezinslid € 8,- per jaar (Voor een (echt)paar € 25,-). Opzeggen voor 
1 november van het lopende kalenderjaar; na die datum geldt een stilzwijgende verlenging voor het volgende jaar. Entreeprijzen dona-
teurs:  €  7,-, niet-donateurs: € 12,-. : Interesse in een Goldcard, neem dan contact op met het bestuur. Het IBANnr. van Sgt. Pepper’s 
Jazz-Club is: NL25INGB0007320354.

Sgt. Pepper’s Hot News Informatie muziek/bands/reserveren kaarten:  Correspondentie-adres 
Redactie: 0228 - 31 47 91  Sgt. Pepper’s Jazz-Club:
Aart Lub (vrz) Financiën donateurs, sponsors en adverteerders: Onder Zeil 7 
Wim Keller 06 - 27 82 39 29  1602 HZ Enkhuizen
Lies Turksma Sgt. Pepper’s Jazz-Club E-mail: info@sgtpeppersjazzclub.nl
 Bestuur:   Website: www.sgtpeppersjazzclub.nl
Ereleden bestuur: Harry Jans, Sam Verbeek  voorzitter,
Jan Jaap Kroeb, Frank Sprong,   muzikale contacten Correspondentie-adres
Rowan Bijl en René Slagers. Gerrit Piso  bestuurslid en pr
 Kees Knijnenburg penningmeester Redactie Sgt. Pepper’s Hot News
Medewerkers van verdienste:       Westerstraat 252 1601 Enkhuizen 
Helma Mol, Jaap Robijn,  
Ad Schager, Henk van de Peppel,        
Piet Tonkes, Nelleke van den Anker,    Opmaak en dtp:  
Dick Turksma (hoofdredacteur    Jurie de Boer 
en vormgever Hot News),  Niets uit dit blad mag worden overgenomen Druk: 
Jacintha Floris. zonder schriftelijke toestemming van de redactie. Harry Posthumius 
 



32 Sgt. Pepper's Hot News april 2020

ZEE VOL VERHALEN
Duik vanaf 4 april in de

06_ADV_hotnews_115x44.indd   1 29-1-2020   15:03:27
32 Sgt. Pepper's Hot News april 2017

Westerstraat 146
1601 AN  Enkhuizen
telefoon 06 53 77 51 74

www.harryposthumius.nl
info@harryposthumius.nl

Druk met design

Vormgeving
DTP
Druk- en printwerk
Webdesign

Harry Posthumius
Grafische Producties

Fo
to

: R
al

f M
its

ch HAND
GEMAAKT

Foto: Maarten Schets

Het gehele jaar geopend - Nieuwe ruimte 
geschikt voor grotere gezelschappen - 

Overdekt, verwarmd terras

Westerstraat 146
1601 AN  Enkhuizen
telefoon 06 53 77 51 74
info@harryposthumius.nl

Druk met design

Ontwerp, dtp-service en 
productie van o.a.:
reklamedrukwerk, jaarverslagen, 
boeken, visitekaartjes, folders, 
wenskaarten, posters, stickers,
periodieken, handelsdrukwerk etc. 

Harry Posthumius
Grafische Producties

32 Sgt. Pepper's Hot News april 2017

Westerstraat 146
1601 AN  Enkhuizen
telefoon 06 53 77 51 74

www.harryposthumius.nl
info@harryposthumius.nl

Druk met design

Vormgeving
DTP
Druk- en printwerk
Webdesign

Harry Posthumius
Grafische Producties

Fo
to

: R
al

f M
its

ch HAND
GEMAAKT

Foto: Maarten Schets

Het gehele jaar geopend - Nieuwe ruimte 
geschikt voor grotere gezelschappen - 

Overdekt, verwarmd terras

Westerstraat 146
1601 AN  Enkhuizen
telefoon 06 53 77 51 74
info@harryposthumius.nl

Druk met design

Ontwerp, dtp-service en 
productie van o.a.:
reklamedrukwerk, jaarverslagen, 
boeken, visitekaartjes, folders, 
wenskaarten, posters, stickers,
periodieken, handelsdrukwerk etc. 

Harry Posthumius
Grafische Producties


