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27 Jacintha sprak met
 Aart Lub

25 Jaar

23 Max Kaminsky
 Door Wim Keller

Zondag 16 september
New Orleans Revival Stompers
zie pagina 15

Zondag 14 oktober
The Louis Armstrong Celebration Band 
zie pagina 16

Zaterdag 10 november (avondprogramma)
Just Wednesday 
zie pagina 17

Zondag 18 november 
Nils Conrad And His Amazing Jazzband
zie pagina 18

Zondag 16 december 
The Basin Street 
Brawlers Jazz Band (GB)
zie pagina 19
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Intro
Na 140 jaar zal de Telefoongids ophouden te verschijnen. Het oudste exemplaar werd in 1884 - 
op A-5 formaat – gemaakt en ligt bewaard in het Haagse Museum. Er waren 2000 abonnees in 
heel Nederland. In eerste instantie ‘moest’ je naar het postkantoor of naar een rode telefooncel 
in de buurt, om te bellen; daar lag een groot, dik boek met een lange ketting er aan vast, zodat 
het niet kon worden meegenomen. Daarna ‘nam’ bijna iedereen een eigen aansluiting en kreeg 
men ook een eigen boek. Het laatste exemplaar zal dit jaar op uw deurmat, of in uw brievenbus 
vallen. Persoonlijk vind ik dat een spijtig bericht, er wordt al zoveel door Internet verdrongen. 
Hoe kun je iemand vinden, als je geen adres weet en/of, als er in een bepaalde stad meerdere 
personen met dezelfde naam wonen? Maar ja, ik ben een beetje ouderwets in mijn computer-
gebruik en nostalgisch ingesteld. Bij mijn voormalige werkgevers waren nog inpandige druk-
kerijen, waar letterkasten en allerhande persen stonden. Daar hing de geur van verse inkt en 
knisperde het papier.
De HOT NEWS is ook zo gemaakt. Al 25 jaar krijgt u ‘ons’ blad thuis gestuurd, boordevol nieuws 
en gelardeerd met mooie foto’s. Inmiddels gaat veel digitaal, maar nog niet alles. De redactie 
streeft er naar, u nog vele jaren te verblijden, met een papieren exemplaar…………: zo, dat rijmt!
 
 Lies Turksma 

Gefeliciteerd 
25 jaar Hot News

 Lies Turksma 
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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:  €  6,-, 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:
Jacintha Floris (hoofdredacteur) Financiën donateurs, sponsors en adverteerders: Onder Zeil 7 
Wim Keller 06 - 27 82 39 29  1602 HZ Enkhuizen
Aart Lub Sgt. Pepper’s Jazz-Club E-mail: info@sgtpeppersjazzclub.nl
Lies Turksma Bestuur:   Website: www.sgtpeppersjazzclub.nl
 Sam Verbeek  voorzitter,
Ereleden bestuur: Harry Jans,   muzikale contacten Correspondentie-adres
Jan Jaap Kroeb, Frank Sprong en Gerrit Piso  bestuurslid en pr Redactie Sgt. Pepper’s Hot News
René Slagers.  Kees Knijnenburg penningmeester Spaans Leger 36    1601 PB Enkhuizen
Medewerkers van verdienste: Rowan Bijl  Bestuurslid
Helma Mol, Jaap Robijn,        
Ad Schager, Henk van de Peppel,     Opmaak en dtp: 
Piet Tonkes, Nelleke van den Anker,    Jurie de Boer 
Dick Turksma (hoofdredacteur Niets uit dit blad mag worden overgenomen Druk:
en vormgever Hot News). zonder schriftelijke toestemming van de redactie. Harry Posthumius
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De laatste Hot News van het jaar 2018, met 5 swingende concerten. 
• 16 september: oude bekenden, die al weer geruime tijd terug op de club waren: de  
 New Orleans Revival Stompers
• 14 oktober: een speciaal concert en wel The Louis Armstrong Celebration Band 
 The Roaring Twenties’, onder andere trompettist Michael Varekamp.
• Zaterdagavond 10 november: voor de blues- en soulliefhebber, de 10 persoons-
 formatie Just Wednesday 
• 18 november: op veler verzoek de winnaars van de JazzAward 2017, Nils Conrad & 
 His Amazing Jazzband
• 16 december: in de donkere dagen voor Kerst, een verrassing uit Engeland, de 
 Basin Street Brawlers.

Sgt. Pepper’s Jazzwalk of Fame
Tijdens de 45-ste editie van het Jazzfestival Enkhuizen, werd er wederom een tegel onthuld in 
de Jazzwalk of Fame, initiatief van Sgt. Pepper’s Jazz-Club uit Enkhuizen
Een en ander vond plaats op het Venedie, zaterdagmiddag 2 juni. In 2008 werd de Jazzwalk 

feestelijk geopend met startplaquettes 
van de genoemde jazzclub, het jazzfes-
tival en nagenoeg alle -toen bestaande- 
jazzbands. Daarmee geeft de Jazzwalk, 
mede, de geschiedenis weer van de jazz 
in Enkhuizen. Daarna zijn al 11 (inter-)nati-
onale bands of individuele jazzgrootheden 
geëerd met een tegel. Zaterdagmiddag 
werd de tegel opgedragen aan Hans Pe-
ter Pluim en werd onthuld door zijn partner 
Anne Christien Meys. Hans Peter kwam in 
1978 wonen in Enkhuizen en was qua mu-
ziek conservatorium geschoold. Tijdens 
het 5e Jazzfestival dat jaar werd hij ge-
grepen door deze muziek en voornamelijk 
door de band van Max Collie. Kort daarna 
werd hij de kornettist van de Freetime Old 

Dixie Jassband. Onverwachts overleed Hans Peter op 23 november 2017. Zijn laatste jaren 
speelde hij de kornetpartij in Jazzpiration, maar was ook actief in andere genres van de muziek. 
Hans Peter heeft veel betekent voor de jazz in Enkhuizen, met name daar waar het gaat om 
-vooral jonge- mensen te enthousiasmeren en te coachen voor de traditionele kant van de 
jazz. Dit heeft er in  geresulteerd, dat diverse jazzbands in Enkhuizen uit zijn creatieve muzikale 
brein werden ‘geboren’, zoals de Poultry Jazzband (1989), Le Plumeau Dixie Jazzband (1991), 
Aristocats Dixie Jazzband (1994), Woodbeetle Ragtime Band (1994), Oriental Jazzband (1998) 
en de Bovenband (2001). Ook zijn inzet voor het festival, zoals het onderdeel ‘Jazz for the 
Young Ones’ en niet te vergeten de uitvoering tijdens het 20ste Jazzfestival 1993 van de Dixie 
Opera ‘The Hottest Place in the North’, met ruim 30 youngsters, die hij samen schreef met zijn 
muziekmaat bassist José Baars, mag niet vergeten worden. Een terechte eer met een tegel in 
de Jazzwalk. Door Annechristien is een cd samengesteld met muziek van de orkesten waarin 
Hans Peter speelde, van jazz tot Bach tot folk. Deze cd is te koop bij familie De Wit, in de Wes-
terstraat, voor slechts € 10,=; de opbrengst van de verkoop gaat naar een goed doel. 

Skroiverai van het bestuur
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Jazzaward 2017 voor de Dutch Swing College Band
Tijdens de clubmiddag van Sgt. Pepper’s Jazz-Club, op 13 mei 2018, is de Jazzaward 2017 

uitgereikt. Als winnaar is de Dutch Swing College Band uit de bus 
gekomen. Zij traden in november 2017 op in het Amsterdamse 
Huis in Enkhuizen. De beoordelingen van de diverse bands lagen 
dat jaar zeer dicht tegen elkaar aan, de verschillen waren mini-
maal. Niet zo verwonderlijk, gezien het topprogramma dat in het 
lustrum jaar was gepland. De derde plaats was toebedeeld aan 
de Pasadena Roof Orchestra (GB) en als tweede eindigde de 
band, die in januari de start maakte in ons clubjaar, ‘onze eigen’ 
Revivalists met zangeres Denise Gordon. Enthousiast namen 
Adrie Braat en Keesjan Hoogeboom het felbegeerde bronzen 
beeldje in ontvangst. 

Jazz at the Cinema
Woensdagavond 19 september: The Benny Goodman Story.
Wederom een fantastische muziekfilm, die van het scherm af gaat swingen! En… op veler ver-
zoek! Het betreft een historisch document over The King of Swing, Benny Goodman. In de film 
worden veel stukken bijna volledig gespeeld met veel van de echte Giants of Jazz. Unieke beel-
den van Teddy Wilson, Lional Hampton, maar ook het fameuze Carnegie Hall Concert (1938) 
met Ziggy Elman en Harry James. Zo worden ze niet meer gemaakt. Kwaliteit van beeld en 
muziek is uitzonderlijk goed. Een must voor iedere muziekliefhebber en die weet wel om welke 
muzikant het gaat. De aanvang is 20.00 uur in de Drommedaris. 
De volgende Jazz at the Cinema is gepland op woensdag 21 november. Op social media en op 
de clubmiddag wordt bekend gemaakt welke film u dan voorgeschoteld krijgt.

Jan Tool geridderd
Uit handen van burgemeester van Enkhuizen Alber-
tine van Vliet-Kuiper, ontving saxofonist en clublid Jan 
Tool een lintje. Jan werd onderscheiden als Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau. Sinds 1966 is Jan lid van 
het bestuur van de Enkhuizer IJsclub en al jaren ac-
tief in de jazz als muzikant in Jazzpiration en Jazzonice.  
Bij deze wordt Jan alsnog van harte gefeliciteerd!

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

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

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

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

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

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

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

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

Onze dank gaat uit naar deze bedrijven!
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Even terugkijken....15 april 
The Green River Jass band

Matthijs Sepers

Nick Simoncelli

Thomas Hipp

Herman Wirtz

Tom Stuip
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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? 



9Sgt. Pepper’s Hot News september 2018 9Sgt. Pepper’s Hot News september 2018 9Sgt. Pepper’s Hot News september 2018

Sam trapt af. Puike blazers.

Een open doekje.

Hij kreeg de volle aandacht tijdens zijn verhalen.

Verscholen banjoïst.

Peter Faber & Band of Brothers

Peter Faber op volle toeren.

Even terug kijken .... 13 mei
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Spoorstraat 10-14
1601 GG Enkhuizen

0228-32 33 34

info@herbergdecompagnie.nl
www.herbergdecompagnie.nl
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Januari 1993, het was zover: Enkhuizen kreeg z’n langverwachte jazzclub. Na een aantal zeer 
geslaagde jazzclub-middagen (leuk woord voor de scrabbleliefhebbers) viel al gauw het woord 
‘clubblad’. Na een oproep voor en vervolgens kennismaking met een aantal oude stijl jazzlief-
hebbers, werd een redactie samengesteld en een naam bedacht; gewichtige, korte, gekke, 
leuke, maar net niet goed genoeg. Ad Schager kwam uiteindelijk met de juiste: de eerste Sgt. 
Pepper’s HOT NEWS kwam in november 1993 uit. Vol nieuws, aankondigingen van optredens 
– ook in de regio -, nieuw uitgebrachte lp’s/cd’s, jazzfestival, interviews, etc.. “Lekkere vette 
roddels hoeft u niet te verwachten, daar hebben wij immers het befaamde leugenbankje voor”. 
Een aantal fragmenten uit de Intro van Nelleke van den Anker, die samen met Dick Turksma de 
hoofd-/eindredactie vormde. Jacintha Floris en Helma Sijm maakten de vijfhoofdige redactie 
compleet.     

De naam van Sgt. Pepper’s Jazz-Club Enkhuizen is overigens een link tussen de En-
gelse muzikant Andrew George Pepper – hij leidde, als sergeant, de Royal Army Brassband in 
Engeland rond 1914 – en het Peperhuis op de Wierdijk, waar de jazzclub gehuisvest is (aldus 
het bestuur). In het eerste blad werd o.a. teruggeblikt op het 15-jarig bestaan van de Herring-
town Jazzband en gaf Dick een expliqué over ‘Hoe een jazzband werkt’. Er zouden nog vele 
volgen, waaronder ‘Hoe de HOT NEWS tot stand komt’. Daarnaast werd melding gemaakt van 
een jazzprogramma – om de 14 dagen op RTV – Enkhuizen, georganiseerd door ‘Sgt. Pepper’; 
presentatie door diverse jazz-experts: Sam Verbeek, Dick Turksma, Harry Jans, Frank Sprong, 
Jacqueline Devree, Jan Stig, Lia Pietersz (en Wim Keller tot 2018). Mede dankzij de vele adver-
teerders, sponsoren en in samenwerking met 7 drukkerijen, is de HOT NEWS van 16 pagina’s 
uitgegroeid naar 32 (2018). 
Donateurs en fans van de jazzclub wonen niet alleen in Enkhuizen, maar ook – ver - daarbuiten; 
zelfs over de grens. Vele muzikanten stonden en staan nog steeds in de spotlights. Jacintha 
startte in het tweede nummer (1994) met haar interviews. 

Een aantal – beschreven – opmerkingen, gebeurtenissen en evenementen – uit de af-
gelopen 25 jaar – wil ik u niet onthouden:  “Ongetwijfeld zullen er enkele scheuren in de houten 
balklaag en ondersteuningsconstructie van het eeuwenoude pakhuis zijn bijgekomen”  - na een 
optreden van Jojo’s Swingband. Na afl oop kon men deelnemen aan de Jazzbarbecue. Dit werd 
de eerste jaren een terugkerend evenement. Toen Sinterklaas de club bezocht, veranderde 
het Peperhuis al snel in het Pepernotenhuis! Een uitbundig feest rond het 20-jarig bestaan van 
The Old Fashioners (1994). Vele optredens van Max Collie and his Rhythm Aces. In de zomer-
maanden (vanaf 1995) verhuisde de muziek naar de zaterdagavond, met als start het oude stijl 
jazz vuurwerk van de 25-jarige Freetime Old Dixie Jassband. Er werd een enquête, omtrent de 
wensen van de club-bezoekers gehouden, hetgeen zeer gewaardeerd werd door slecht enkele 
inzenders. Er waren Algemene Ledenvergaderingen. Op 10 november 1996 werd de 5000-ste 
bezoekster begroet. 

Vanaf het lustrumjaar 1998 keert de club weer terug naar de vertrouwde zondagmiddag 
– “na driftige gesprekken met Joop Hammer, le mâitre de Pépèrmaison”- (Skroiverai , Sam Ver-
beek). Er komt een voorlopig einde aan de jazz-uitzendingen. In 1998 bestaat het Jazzfestival 
25 jaar. De redactie bedenkt een jazz-puzzel <wie is wie?>, die wordt gewonnen door Paul 
Schuijt. Omdat er slechts 3 inzenders zijn, krijgen de anderen ook een prijs. In oktober volgt nog 
een jazzy kruiswoordpuzzle, maar ook dan zijn er – helaas – weinig inzendingen. Op zondag 17 
januari 1999 verhuist de Sgt. Pepper’s Jazz-Club naar De Nieuwe Doelen ( van half 3 tot half 7! ). 
Wim Keller treedt toe tot de redactie en schrijft zijn eerste verhaal over ‘zijn held Eddie Condon’. 

HOT NEWS 25 jaar!
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Weet u trouwens wat – in slang – een red-letter-day is? Een erg belangrijke dag! (HN. Nr. 3, 1999) 
De 10.000-ste bezoekster, één maand vóór het Millennium! Op 8 oktober 2000 staat Enkhuizen 
in het teken van het  Moldy Fig Time Travelling Jazz Event, een geweldig programma + Sgt. 
Pepper brunch en/of diner.  De opbrengst komt volledig ten goede aan de Nederlandse Rode 
Kruis hotels en/of de vakantieboot Henri Dunant. 

In 2001 krijgt de jazzclub een eigen website: www.sgtpeppersjazzclub.nl . In 2002 be-
staat de club 10 jaar en krijgen alle donateurs – per huisadres – een unieke cd, met daarop 13 
Enkhuizer bands. Een speciaal boek komt 14 december 2002 uit. Daarnaast wordt een mooie 
verjaardagskalender uitgebracht. Op 5 mei 2002 is er een uniek Liberation Ball in De Nieuwe 
Doelen, met The New Black Eagle Jazzband uit Amerika en The Old Fashioners uit Enkhuizen. 
Op 16 juni verwelkomt Sam Verbeek de 15.000-ste bezoeker. 2003 Tien jaar HOT NEWS: hie-
perdepiep!!!!!!  En weer probeert de redactie een jubileum prijsvraag, met prachtige prijzen. En 
wat denkt u, hoeveel inzenders? , 3…. Dus allemaal een prijs (jaargang 11, nr. 1 januari 2004). 
In datzelfde jaar schrijft Berry Zand Scholten – als gastkronikeur -  enkele anekdotes, onder de 
noemer ‘Berry and all that jazz. Ook wordt er een Concert Culinair Enkhuizen georganiseerd, 
waarvan de opbrengst bestemd is voor – o.a. – opvang van straatkinderen en één ouderge-
zinnen in Ethiopië en de realisatie van een prachtige muziektent in Enkhuizen. De muziektent 
heeft een aantal jaren in de grote zaal van Overvest gestaan, daar de gemeente geen plek wist 
te realiseren. Vervolgens is de tent naar een verzorgingshuis in Hoorn gebracht. Op 16 januari 
2005 is er de 20.000-ste bezoekster. In 2006 gaat de jazzclub weer terug naar het Peperhuis. 
Omdat Enkhuizen dit jaar 650 jaar bestaat, organiseert Sgt. Pepper een jazz-marathon, met 650 
minuten muziek, van 14.00 – 01.00 uur. Een geweldig evenement! In 2007 stelt het jazz-bestuur 
wederom een enquête samen, v.w.b. de interesses en wensen van alle ‘jazz-vrienden’. Daar 
wordt redelijk op gereageerd.  

Jacintha interviewt Dick voor de tweede keer, omdat hij heeft aangegeven te willen stop-
pen als hoofdredacteur, om zich nóg meer te kunnen wijden aan muziek. Hij blijft wel – als 
ontwerper van het blad- met plezier en veel toewijding, zorgdragen voor de opmaak, met elke 

5 jaar een nieuwe cover èn natuurlijk redactielid (jaargang 14, nr. 
1, januari 2007) Jacintha en Nelleke worden zijn opvolgsters. Aart 
Lub treedt toe tot de redactie en wil graag schrijven. Ad Schager 
en Helma Mol stoppen helemaal. Ikzelf redigeer al enige tijd op de 
achtergrond en zal de taak van Nelleke overnemen. Aart start in het 
jubileumjaar – 15 jaar – direct met een nieuwe rubriek: ‘Waar zijn ze 
gebleven?....... Enkhuizer bands en muzikanten.   Op 16 februari 
2008 wordt een benefietavond gehouden voor jonge muzikanten: 
Bouncers en Swingers, onder de noemer ‘Jazz for Juniors (J4J), 
een geweldige stimulans om op te treden, begeleid door gere-
nommeerde muzikanten. Op 11 oktober 2008 krijgt Enkhuizen een 
heuse Jazzwalk of Fame; de eerste tegels worden ingewijd door 
wethouder Kok. Elk jaar volgt een níeuwe tegel in ‘the hottest place 
in the North’ en zal worden onthuld door een prominente jazzmu-
sicus of jazzband. Max Collie opent de rij en vervult deze taak met 
verve.    Tevens laat Sgt. Pepper een Jazz-Award ontwerpen. Een 
deskundige jury zal – jaarlijks - beoordelen, welke band  in aanmer-
king komt voor deze – in Nederland – unieke traditionele jazzprijs. 
De Freetime Old Dixie Jassband valt de eer - als eerste – te beurt. 
Op 29 april 2009 heeft het Hare Majesteit behaagd, om Jacintha 
koninklijk te onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau, 
gefeliciteerd!!! De jazzclub ontvangt de 25.000-ste bezoekster; het 
jaar kan niet meer stuk. In november 2010 wordt een Jazz-Brunch 
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georganiseerd in de Drommedaris, met aansluitend een wandeling naar het Peperhuis voor een 
sprankelend concert in de jazzclub. In 2011 treedt er een nieuwe penningmeester aan in de 
persoon van Kees Knijnenburg. Op 2 juni eert de gemeente Enkhuizen de – 40-jarige – Freetime, 
met een oeuvreprijs, als boegbeeld van Jazz Enkhuizen in binnen- en buitenland (jaargang 18, 
nr. 3, september 2011). In 2012 is uw Sgt. Pepper’s Jazz-Club jarig: 20 jaar! Twee grootse con-

certen in het Amsterdamse Huis in 
het Zuiderzee Buitenmuseum. 
En dan 2013….. Wat voor de 
redactie een feestelijk jubileumjaar 
‘moest’ worden, begint met een 
schok. Dick overlijdt plotseling en 
laat ons in verbijstering achter. 
(jaargang 20, 1 t/m 4, 2013). In dat-
zelfde jaar transformeert Enkhuizen 
– tijdens het 40-jarig Jazz festival 
- 4 dagen in het New Orleans uit 
de jaren 20. De 30.000-ste bezoek-
ster passeert de club-kassa. De 
redactie trakteert op bitterballen 
en neemt de lezers van de HOT 
NEWS – in statistieken – mee in 
de voorgaande 20 jaar; en eindelijk 
een interview met Jacintha zelf! In 
2014 is Nelleke onze gastschrijfster 
en draagt Harry Posthumius geheel 
zorg voor de opmaak van het blad; 
ook als drukker, dus al jaren ver-
bonden aan de redactie.  De foto’s 

worden inmiddels in kleur opgenomen. Jurie de Boer zegt toe, te willen helpen met de opmaak. 
Aart introduceert een nieuwe rubriek: Jazz op reis, afgewisseld met een recept uit een buiten-
landse keuken. Als start van 2015 is er een swingend New Year’s Jazz Event in De Nieuwe Doe-
len en op het schip MS Friesland. Wim beschrijft de 100-ste Doctor Jazz Dag in Wageningen, 
waar het ‘Timeless echtpaar’ Ria en Wim Wigt de Doctor Jazz Award 2014 uitgereikt kreeg. 
HOT NEWS in 2016 geheel in kleur, maar komt – na uitvoerig en indringend overleg – met meer 
pagina’s, 3x per jaar uit. De jazzclub introduceert Jazz in the Cinema en een aantal workshops 
voor aanstormend talent. 

Sgt. Pepper’s Jazz-Club bestaat in 2017 25 jaar. Een geweldige prestatie in jazz-
minnend Nederland. Aart ‘legt’ voorzitter Sam Verbeek langs de Peilstok (nieuwe rubriek) en 
Jacintha spreekt met het – huidige – bestuur. Jaargang 25 van de HOT NEWS in 2018. Jubileum 
covers en terugblikken: Jacintha sprak met 93 muzikanten, bestuurders en bezoekers van de 
jazzclub èn met bijna alle redactieleden…………. Ikzelf heb haar – zoals eerder vermeld – met 
veel plezier geïnterviewd.
Dit artikel is bij lange na niet compleet, maar dat kan ook niet. Er is lief en leed gedeeld. Heel 
veel jubilea zijn gevierd. Muzikale vrienden ontmoet, maar ook – met verdriet – verloren.    Echter, 
de tomeloze inzet van het bestuur, redactie en buitendienst wordt door/met uw trouwe komst 
beloond. Ik wens ons allen nog vele, vele muzikale jaren!

Lies Turksma

V.l.n.r.: Lies Turksma, Wim Keller, Jacintha Floris, Aart Lub en Dick Turksma.
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De band op full swing! 
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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 

New Orleans Revival Stompers

Zondag 16 september 2018, 14.00 – 17.30 uur. Het Peperhuis, Wierdijk 12, Enkhuizen.

Bezetting:
Ronald Wildering - klarinet, alt/tenorsaxofoon, zang
Vincent van Elferen - trombone, zang
Emile van Pelt - piano, zang
Wouter Nouwens - banjo, gitaar
Paul Brandes - bas
Christ Vingerhoets - drums

De New Orleans Revival Stompers is een New Orleans jazzband die de traditionele jazz uit-
draagt uit de Revivalperiode van de jazzmuziek in New Orleans gedurende de jaren ’40, ’50 en 
‘60. Het repertoire bestaat uit een verzameling van traditionals, popsongs, hymns, spirituals, 
marches, blues, alsmede boogie-woogie en Carribische songs. Daarbij worden ritme en sfeer 
afgewisseld: van een wals tot swingende brassband muziek, van ingetogen hymns en spirituals 
tot snelle boogie-woogie en van langzame ballads tot Zuid-Amerikaans ritme. Steeds staat de 
emotie, ritme en melodie in de muziek voorop, welke zo kenmerkend zijn voor de New Orleans 
jazz. De band is sterk beïnvloed en geïnspireerd door muzikanten uit de Big Easy (New Orleans), 
die de jazz uit de jaren ’20 en ’30 rond 1950 deden herleven, zoals George Lewis, Louis Nelson, 
Jim Robinson, Sammy Penn, Willie Humphrey, Raymond Burke, Chester Zardis, Alton Purnell, 
Sweet Emma en Capt. John Handy. 
Alle ingrediënten zijn dus aanwezig voor een heerlijk begin van de 2e seizoenshelft. 

          
Aart Lub
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Zondag 14 oktober 2018, 14.00 – 17.30 uur. Het Peperhuis, Wierdijk 12, Enkhuizen.

Bezetting:
Michael Varekamp  -trompet, zang
Peter Verhas  -klarinet
Eelco van Velzen  -trombone 
Harry Kanters  -piano
Wouter Nouwens   -banjo

Trompettist Michael Varekamp en pianist Harry Kanters hebben elkaar gevonden in het laten 
herleven van de fantastische muziek van Louis Armstrong. Deze omvat een tijdspanne van bijna 
50 jaar. In Sgt Pepper’s Jazz-Club gaan zij zich toespitsen op de beginjaren van de carrière van 
Louis Armstrong, met zijn typische Hot Five bezetting met 3 blazers, zonder bas en drums. 
Hiervoor hebben Michael en Harry nog drie muzikanten gevonden, die deze stijl bestudeerd 
hebben, waarbij zelfs een aantal van de originele arrangementen kan worden gebracht.
In deze muzikale herbeleving van een van de meest invloedrijke jazzmuzikanten, is o.a. muziek 
te beluisteren uit de periode dat ‘Satchmo’ speelde in de Creole Jazz Band met Joe ‘King’ 
Oliver, maar ook van zijn samenwerking met Bix Beiderbecke, Hoagy Carmichael en uit zijn 
periode in de Fletcher Henderson band.
Michael Varekamp is naast een internationaal gelauwerde trompettist ook een fan-
tastische zanger, die Louis Armstrong vanmiddag heel dichtbij zal weten te brengen.

Aart Lub

The Louis Armstrong Celebration Band 
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 Just Wednesday

Zaterdag 10 november 2018, 21.00 – 24.00 uur. Het Peperhuis, Wierdijk 12, Enkhuizen.

Bezetting:
Dayenne Stuyt  -zang
Marijke Verbeek  -zang  
Hilly Teunissen  -trompet
Niko Dol   -alt-tenorsaxofoon
Marianne Beerenhout -altsaxofoon
Kees van Spronsen -gitaar
Radjoe Ramphal  -piano
Rene Broerse  -basgitaar
Eric van der Deure  -drums

Na het succes van de eerste avondopenstelling van Sgt. Pepper’s Jazz-Club, kunt u zaterdag-
avond 10 november voor een tweede maal genieten van een onvervalste blues en soul night.
Deze keer met muziek van ‘eigen bodem’, door Just Wednesday. Een formatie uit West-Fries-
land die zich onderscheidt van andere bands, niet alleen vanwege de twee zangeressen en 
drie man sterke blazerssectie, maar zeker ook vanwege het repertoire. Een avondje luisteren 
naar Just Wednesday is een muzikale ontdekkingsreis langs verschillende stijlen van gecoverde 
blues, soul en funk muziek. Dit kunnen zowel hits van bekende artiesten zijn als onontdekte 
pareltjes uit genoemde genres. 
Denk bijvoorbeeld aan muziek van de energieke Sharon Jones and the Dap-Kings, de allroun-
der Stevie Wonder, de onverwachte blues kant van Cindy Lauper of de eigenzinnige Amy Wine-
house. En dat alles met 100% swing garantie.
Kom dus weer gezellig naar het Peperhuis en ‘dance like no one is watching’.

Aart Lub

Avondprogramma
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Nils Conrad And His Amazing Jazzband

Zondag 18 november 2018, 14.00 – 17.30 uur. Het Peperhuis, Wierdijk 12, Enkhuizen.

Bezetting:
Koos van der Hout  -trompet/zang
Marco Kuipers  -tenor-,sopraansax/klarinet
Bas van Gestel  -trombone, zang
Richard Endlich  -banjo
Jos van Bueren  -bas
Nils Conrad  -drums

Deze formatie is een tribute band van de vermaarde Amazing Jazzband. Bandleider en -  let-
terlijk - stuwende kracht was drummer Huub Jansen, die ongeveer 20 jaar met veel succes in 
binnen- en buitenland heeft rond gereisd. Huub werd beschouwd als een van de beste jazz 
drummers ter wereld. De oud bandleden van de Amazing Jazzband zijn na het overlijden van 
Huub niet verder gegaan in deze unieke bezetting. Een drummer met zo’n naam, drive en zo’n 
unieke stijl van spelen en performance leek namelijk niet te vervangen.
Totdat oud ‘Amazing’ bandlid Marco Kuipers een aantal jaren geleden drummer Nils Conrad in 
Duitsland tegenkwam. Deze jonge Duitse drummer heeft als kleine jongen les gehad van Huub 
en kwam regelmatig naar optredens van de Amazing Jazzband. In de loop der jaren heeft Nils 
zijn eigen stijl ontwikkeld, in combinatie met de vele specifi eke drum-kneepjes waar Huub zo 
bekend om was. De voormalige bandleden van de Amazing Jazzband zijn door Nils zeer en-
thousiast geworden en besloten uiteindelijk de draad weer op te pakken, onder de naam: ‘Nils 
Conrad and his Amazing Jazzband’! Het bleek een gouden zet, de ‘klik’ met Nils was er meteen 
en de oude sound en drive van de Amazing Jazzband was weer aanwezig. De band werd 
vrijwel meteen geboekt op grote jazzfestivals in o.a. Dresden, Kiel, Breda en Gelsenkirchen. De 
‘drive’ achter deze Tribute band is natuurlijk nog steeds Huub en de bandleden willen graag zijn 
stijl van jazzmuziek spelen in ere houden!

Aart Lub
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The Basin Street Brawlers Jazz Band (GB)

Zondag 16 december  2018, 14.00 – 17.30 uur. Het Peperhuis, Wierdijk 12, Enkhuizen.

Bezetting:
Peter Horsfall  -trompet
Ewan Bleach  -saxofoon
Malcolm Earle-Smith  -trombone
Colin Good  -piano
Martin Wheatley   -banjo, gitaar
    
The Basin Street Brawlers is een top hot jazz ensemble uit London. ‘De muzikanten zijn stuk 
voor stuk meesters op hun instrumenten en swingen en ‘stompen’ zich een weg door de prach-
tige melodieën en rauwe rags uit de jaren ‘20 en ‘30 van de vorige eeuw, met de energie en 
zelfverzekerdheid van een stel Kansas City veteranen’ (The Sunday Times). 
De band laat zich inspireren door verschillende jazz stromingen, inclusief de ‘Chicago stijl’, met 
bekende voorbeelden als de Louis Armstrong All-Stars, de Eddie Condon and Jack Teagarden 
bands en natuurlijk de Britse Alex Welsh band. 
Hun eerste cd, ‘It’s Tight Like That’, kreeg lovende kritieken en is door de BBC beschreven als 
‘world class musicianship’. 
Het orkest heeft al in prestigieuze zalen opgetreden, zoals The Royal Albert Hall’s Elgar Room 
en The Holywell Music Room tijdens, onder meer, de London Swing Festival en de European 
Swing Dance Championships.
De ‘Brawlers’ weten precies hoe je het verleden tot leven brengt, dus kom naar het Peperhuis 
en laat u meevoeren door deze muzikale illusionisten. 

Aart Lub
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Twee vrouwen, drie mannen, ze vormen de redactie van ons clubblad en laten vier keer per jaar 
32 vol gedrukte pagina’s op u los; in dit jubileumjaar zelfs 40 pagina’s. En dat al 20 jaar! 
Zoals er aan alles een begin is, zo is dat vanzelfsprekend ook bij ons clubblad het geval. In het 
eerste jaar van het bestaan van de jazzclub werd u, de clubdonateurs, - die heetten toen nog 
leden - van de clubactiviteiten kond gedaan door middel van gefotokopieerde A-4tjes in brief-
vorm. Het toenmalige bestuur - even ambitieus als het huidige - wilde natuurlijk een echt blad 
en in de loop van 1993 vroeg de voorzitter, die toen ook al Sam heette, aan mij zo’n blad op te 
zetten; ik was werkzaam in de uitgeverswereld.
Na een paar vergaderingen met de nieuw gevormde redactie, een aantal van ons zit er nog 
steeds in, waren we zo ver en in november 1993 verscheen jaargang 1, nummer 1, nog zestien 
pagina’s dun; intussen mogen we al weer lang 32 pagina’s vullen. In dat eerste nummer stond 
een recensie van een optredend orkest (Poultry Jazzband), er was een artikel over ’Hoe werkt 
een jazzband?’ ,de aankondiging van orkesten op de volgende drie club-middagen (Circus 
Square Jazz Band, Big Mama’s Jazzband en de Evergreen Jazzband) en de jazzagenda met 
‘Waar spelen de Enkhuizer orkesten?’ En toen was het blad al vol, want er stonden ook ad-
vertenties in; de mening van het bestuur was, net als nu, dat het blad zichzelf moest kunnen 
betalen. 
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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
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1601 CR Enkhuizen
Tel.: 0228 - 31 87 27

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

LOTUS 
WESTERSTRAAT 95
ENKHUIZEN
TEL. 0228 - 31 35 38
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www.Lotus-Enkhuizen.nl

LOODGIETERSBEDRIJF

HEIJSELAAR v.o.f.
• C.V. ketels
• Gas- en water- 
   installaties
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   werkzaamheden                                                       
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 Vierkant 7, 1602 KH Enkhuizen
Telefoon: 0228 - 31 90 96

Voor de beste koffie, 
thee en chocolade 

bij u thuis!

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

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

Professionele audio-, 
video- en lichtapparatuur

www.ruberg.nl

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

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

www.univertaal.nl

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

                                           Dick Turksma

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

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

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

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

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

Reconnective Healing TM
The ReconnectionTM

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

TM

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

Lollapalooza
Jazz

Opmerkelijk / opvallend in zijn soort

Wij rekenen geen voorrijkosten!

Voor informatie:
www.lollapaloozaoldjazz.webklik.nl

Ruimte 
te huur 

Informatie:

info@sgtpeppersjazzclub.nl

Live Music, Big Screen, 
Football/Rugby

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

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

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

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

www.schildervis.nlwww.schildervis.nl

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

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

Melkmarkt 4, 1601 HC EnkhuizenMelkmarkt 4, 1601 HC Enkhuizen

Voor reservering en informatie:

(Op feestdagen geopend)

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

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

3Sgt. Pepper's Hot News januari 2013

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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Onderhoudsmiddelen 
Sleutelservice
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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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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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06-27 82 39 29
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kalenderjaar; na die datum geldt een stilzwijgende verlenging voor het volgende jaar. (Voor een (echt)paar € 25,-).  Wilt u alleen ons club-
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 IITTALA  HANS UBBINK  PALAU  ILLY  GIRBAUD 
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MOOOI   TIVOLI  KARTELL  MALENE BIRGER  7D 

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

Hans Ruiter
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Schoen- en Lederreparatie
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Prinsenstraat 11
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Tel.: 0228 - 31 87 27

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

Schildersbedrijf
voor buiten en binnen

Piet Smitstraat 73, 1602 VB Enkhuizen

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

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

                                           Dick Turksma

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

De band zit met de gemiddelde leeftijd rond de dertig, 
waarbij Jaap de Wit sr. een uitzondering is, maar dat is 
aan zijn enthousiaste trombonespel totaal niet te horen. 
Sterker nog, met de lineaal in de hand springt Jaap sr. 
op hun pr-foto het hoogst van allemaal. Jazz-epo…wie 
zal het zeggen. Een compliment mag gegeven worden 
aan de ritmesectie, Pieter de Wit, Coos Swagerman en 
Hans Mantel, die in alle stukken de tempi op een juiste 
wijze vast weet te houden. Dit hoor je - lang niet - altijd. 
Al met al een prima gemixte cd die een must is voor de 
platenkast. De schijf is te koop voor €15,- bij optredens 
van de band en natuurlijk bij De Wit Beeld, Geluid en 
Witgoed in de Westerstraat, alhier.
           Sam Verbeek
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Lake-cd/135-136. The Great Revival-vol. 2 en 3

Nadat Humphrey Lyttelton op bevrijdingsdag op Travalgar Square zijn vreugde uitte, door met 
zijn trompet uit zijn bol te gaan, kon hij niet vermoeden, dat het de start zou zijn van een onge-
kende populariteit van traditionele jazz in het Verenigd Koninkrijk. Want in zijn kielzog gingen 
anderen experimenteren met die New Orleans jazz, die was komen overwaaien uit de Sta-
tes. Het klonk allemaal nogal primitief, maar dat maakt het nou eenmaal ook charmant. De 
platenmaatschappijen stonden nou niet bepaald te trappelen om die muziek in de studio te 
vereeuwigen, want laten wij wel weten, het waren nog schellak platen met een draaisnelheid 
van 78 toeren. Toch waren er platenmaatschappijen, o.a. Esquire, die het wel aandurfden in de 
jaren 1945-1955 en een heel repertoire opbouwden met relatief onbekende orkesten.  Op The 
Great Revival-vol. 2 vinden we allereerst de Brian Woolley’s Jazzmen, met opnamen gemaakt 
in 1957 in Londen; Bobby Mickleburgh’s Bobcats, opnamen gemaakt in 1954 in Londen; Mick 
Gill’s Jazz Band, opnamen gemaakt in 1956 in Nottingham; Acker Bilk & his Paramount Jazz 
Band, opnamen gemaakt in Londen in 1955 en de Crane River Jazz Band, opnamen gemaakt 
in Londen in 1951.
Op volume 3 van de Great Revival horen we Sandy Brown’s Jazzmen, opnamen gemaakt in 
Londen in 1953; Bobby Mickleburgh’s Bobcats, opnamen uit 1955 gemaakt in Londen; George 
Chisholm & His Lollie Jazzmen, met opnamen gemaakt in 1958 in Londen; Humphrey Lyttelton 
& His Band, met opnamen gemaakt in 1949; Mike Daniels’ ‘Delta’ Jazzmen, Londen 1951 en 
Sandy Brown’s Jazzmen, enkele alternate takes.
Iedere liefhebber van british trad en meer nog de geschiedenis van die onverwoestbare jazz, 
die daar nu nog volop gespeeld wordt, voor die is het een ‘must’ deze cd's aan te schaffen en 
zelf moet ik bekennen, nog nooit - van het merendeel - van deze orkesten gehoord te hebben! 
Timeless uit Wageningen is de importeur van al dit fraais en een belletje, app of mail zal vol-
doende zijn voor een avond met luisterplezier. 

Wim Keller
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krijgen en in hun uitsmijters, de Tiger Rag en When the Saints go marching in ging het publiek 
op de stoelen staan. Met voldoening kunnen de spelers en organisatoren terugkijken op een 
geslaagd optreden.

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

                   Wim Keller

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

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

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

               Sam Verbeek

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

                                           Dick Turksma

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

De band zit met de gemiddelde leeftijd rond de dertig, 
waarbij Jaap de Wit sr. een uitzondering is, maar dat is 
aan zijn enthousiaste trombonespel totaal niet te horen. 
Sterker nog, met de lineaal in de hand springt Jaap sr. 
op hun pr-foto het hoogst van allemaal. Jazz-epo…wie 
zal het zeggen. Een compliment mag gegeven worden 
aan de ritmesectie, Pieter de Wit, Coos Swagerman en 
Hans Mantel, die in alle stukken de tempi op een juiste 
wijze vast weet te houden. Dit hoor je - lang niet - altijd. 
Al met al een prima gemixte cd die een must is voor de 
platenkast. De schijf is te koop voor €15,- bij optredens 
van de band en natuurlijk bij De Wit Beeld, Geluid en 
Witgoed in de Westerstraat, alhier.
           Sam Verbeek
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De autobiografi e van Max Kaminsky JAZZBAND 
My Life In Jazz’, rolde in 1963 als herdruk - in paperback - van de persen van Da Capo Press, 
New York

Als jongste telg, in een gezin van zeven kinderen werd Max in 1908 te Brockton, Massachusetts, 
geboren op Labor Day, als de mannelijke helft van een tweeling. Zijn zuster overleed helaas een 
jaar later aan de gevolgen van een longontsteking. De familie Kaminsky emigreerde zo rond 

1880 vanuit het toenmalige Tsaristische Rus-
land naar de USA, omdat de situatie in Rusland 
voor joden te problematisch werd (pogroms). 
Zij verhuisden naar Boston, waar zijn vader een 
kruidenierszaak begon. De jonge Max ontwik-
kelde een sterke voorkeur voor techniek en 
aangezien radiouitzendingen van het Pittsburgs 
radiostation KDKA binnen het ontvangstbereik 
lagen, knutselde Max, als veertien-jarige, een 
kristalontvanger in elkaar, waarmee hij het sta-
tion kon ontvangen. Muziekuitzendingen waren 
in 1922 nog niet vaak te horen, maar hij schrijft 
in zijn boek, dat, toen hij de ‘Tiger Rag’, ge-
speeld door het orkest van Ted Lewis hoorde, 
hij helemaal verkocht was; hij wilde trompet 
spelen. Hij zeurde net zo lang bij de echtgenoot 
van zijn zuster Mary, die trompettist was bij het 
Boston Symphony Orchestra, voor een trompet 
totdat die zei: “ knutsel jij voor mij een radioset 
in elkaar, dan verzorg ik een trompet”. En zo 
gebeurde het dat de jonge Max ging oefenen, 
aansluiting zocht bij andere jonge enthousiaste-
lingen en samen in een orkestje gingen spelen; 
zij noemden zich de ‘Six Novelty Syncopators’. 
Tijdens een optreden, waarmee $ 50,- verdiend/
gewonnen kon worden, kwamen ze er al snel 
achter, dat de muziekwereld vreemd in elkaar 
zat, want de manager wilde zich de helft van 

het prijzengeld toeeigenen, het was alles of niks! Spelen deden ze regelmatig in de omgeving 
van Boston, schoolfeestjes, danszaaltjes etc., maar de eerste contacten met de jazz kwamen, 
toen hij in ‘Shepherd's Colonial Tearoom’ in Boston, Bix Beiderbecke met de Wolverines hoorde 
spelen. Max was overdonderd door het spel van Bix en ging met de jongens van het eigen 
orkest ook in die richting experimenteren.  In 1924 werd hem een baan aangeboden, om in het 
weekend in Cape Cod te komen spelen, ook vond hij het geweldig om als begeleidend orkest te 
spelen voor de ‘stille’ fi lms, het publiek vond het helemaal geweldig, als zij de ‘Tiger Rag’ speel-
den, nota bene tijdens een begrafenis!!!! De invloed, die Bix Beiderbecke op de jonge Max had 
nam nog grotere vormen aan toen Bix, dit keer bij het orkest van Jean Goldkette, in het voorjaar 
van 1926, in Boston kwam spelen. Max zat in het derde jaar van High School, had zijn verdiende 
geld gespaard om een T-Ford te kunnen kopen, zocht contact en kon er op rekenen, dat Bix 
dit beantwoordde. Max realiseerde zich dat Bix autistische trekjes vertoonde, zich voornamelijk 
op zijn muziek concentreerde en gefacineerd was door de muziek van Louis Armstrong, Bessie 
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krijgen en in hun uitsmijters, de Tiger Rag en When the Saints go marching in ging het publiek 
op de stoelen staan. Met voldoening kunnen de spelers en organisatoren terugkijken op een 
geslaagd optreden.

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

                   Wim Keller

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

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

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

               Sam Verbeek

Ronald Wildering, Gijs van Helden en Linda van Helden. Foto: Cor Dekker
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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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Max Kaminsky
The Gentleman of Jazz
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Smith en Ethel Watters, daarnaast had hij een voorliefde voor klassieke muziek. Het volgende 
jaar speelde Bix bij het orkest van Paul Whiteman en kwam weer naar Boston, Max zocht hem 
op en dat was de laatste keer dat hij hem sprak. Inmiddels had Max wel contacten gelegd met 
andere musici in Chicago en begon een vriendenkring op te bouwen, met o.a.: George Wet-
tling, Eddie Condon, Art Hodes en Red Nichols. De laatste had, na zijn stormachtige debuut in 
de jazzwereld met Miff Mole - in de jaren 1925-1929 -, altijd Bix Beiderbecke naar den kroon 
gestoken, maar nu zat hij zonder orkest en nodigde in 1929 een stel musici uit - op voorspraak 

van Bud Freeman 
- om te gaan spe-
len. Het strakke 
systeem van gear-
rangeerde stukken 
beviel de man-
nen niet en toen 
Nichols even weg 
was, gingen ze lek-
ker ‘jammen’. Fu-
rieus was Nichols 
toen hij weer terug-
kwam en ontsloeg 
het zooitje ongere-
gelde musici. Later 
is er door Wild Bill 
Davison nog een 

foto teruggevonden van een arrogant lachende Nichols, maar een sikkeneurig kijkende Con-
don, Max staat helemaal links op de foto. Het leven was in de ‘depressie’ tijd niet gemakkelijk 
voor muzikanten, dus maar weer terug naar zijn ouders in Boston, Max was 21 jaar. 

The Swing Years
Inmiddels had Max al een zekere naam opgebouwd en dat was ook de musici in Boston niet 
ontgaan, Orkestkeider Leo Reisman wilde hem graag in zijn orkest hebben, omdat hij zo lekker 
kon ‘growlen’, maar toen Bud Freeman hem belde om met hem en de andere chicagoans een 
aantal platen op te nemen was hij snel weer vertrokken. We schrijven 1934 en opgenomen wer-
den: ‘The Eel’ en ‘Home Cookin’, het waren stukken die op het lijf van Bud Freeman geschre-
ven waren, maar binnen de jazzgeschiedenis, mijlpalen werden. Het bleef krabben en bijten in 
Chicago en dus snel terug naar Boston, toen hij hoorde dat zijn vader was overleden, naar zijn 
‘Jiddishe Momme’, die hij niet alleen wilde laten. Voorlopig kon hij het spelen wel vergeten, de 
Big Band Era had een voorname plaats ingenomen, dus speelde hij nog wel in gelegenheids 
orkesten, maar daar kon je nauwelijks je brood mee verdienen. Benny Goodman kwam naar 
Boston en die vroeg hem te komen spelen, maar hij vond zelf, dat hij niet goed genoeg was 
om dat te kunnen. Echter toen hij Tommy Dorsey met zijn nieuwe Big Band in Boston hoorde 
spelen trok hem dat wel aan. Tommy zat net zonder jazz trompettist en hij mocht invallen. Begin 
1935 kreeg hij een contract bij Tommy, maar het was allesbehalve een gemakkelijke baan, de 
tegenstellingen tussen de gebrs. Dorsey heb ik al eens beschreven, maar als Tommy ‘de pik op 
je had’, dan brandde hij je helemaal tot de grond toe af. Aan de andere kant was hij de gulste 
bandleider, die je je maar kon voorstellen; hij verzorgde lunches en party's en liet zijn bandleden 
niets te kort komen. Zij tourden door het hele land, kwamen in Canada en Texas, maar het was 
slopend werk!! Hij bleef twee jaar bij Tommy en in 1936 nam hij ontslag. In de zomer van 1936 
werkte Max in de buurt van New England, toen hij een telefoontje kreeg van Pee Wee Russell, 
of hij wilde spelen in ‘The Famous Door’ in de 52ste straat in New York. Zelf ging Pee Wee met 
Louis Prima op tournee naar California en ze zochten een vervanger. Max ging en op de eerste 
avond dat hij daar speelde ontmoette hij Billie Holiday, die daar met Teddy Wilson optrad. Max 

Let op de gezichten van de heren. 
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bleef niet lang in ‘The Famous Door’, omdat ze niet veel wilden betalen, maar hij wilde ook niet 
naar huis. Hij vond onderdak in de Onyx Club met Jack Jenny als trombonist èn hij vond een 
baantje bij de Radio City Music Hall, waar de muziek voor 5 shows verzorgd werd. Toen Tommy 

Dorsey weer in de stad was en 
een trompettist zocht, was hij 
in 1937 weer op zijn vertrouw-
de stek! Glenn Miller kwam 
een keer luisteren in de New 
Yorker , waar Tommy's Band 
speelde en nodigde Max uit 
en zei hem: “waarom zou je 
derde trompet blijven spelen, 
als je bij mij eerste kunt zijn?!!!” 
Max ging niet op het voorstel 
in, omdat hij vond, dat de 
muziek van de Miller Band te 
gearrangeerd was. Uiteindelijk 
stapte hij over naar het orkest 
van Benny Goodman, waarin 
ook drummer Gene Krupa 
speelde, maar dat was zo no-

dig nog slopender dan bij Dorsey. Klarnettist en bandleider Artie Shaw was een nieuwkomer in 
de rij van swingorkesten en bleef Max vragen bij hem te komen. Goeie jazztrompettisten waren 
schaars te vinden en voordat hij het helemaal wist, zat Max bij Artie Shaw in zijn autobus om 
met hem op tournee te gaan. Beider interesse in/over jazz bracht hen bij elkaar en Artie en Max 
werden vrienden, hetgeen ook inhield, dat Max regelmatig in het appartement van Artie in 57th 
Street platen kon beluisteren van andere jazzartiesten. Prachtig zijn de verhalen, waarin de ver-
schillende Big Bands probeerden elkaar de loef af te steken, maar een mijlpaal werd wel bereikt, 
toen Billie Holiday bij Artie Shaw kwam zingen; een zwarte zangeres bij een blank orkest, onge-
kend! Helaas, het kon niet uitblijven, na een aantal jaren begonnen Artie en sommige bandleden 
op elkaars zenuwen te werken. Max voelde zich aangesproken en het was einde verhaal …… 
Artie Shaw verliet Boston zonder Max. 

Park Lane Avenue Hotel Radio Broadcasts
Ondertussen was in New York een soort paleisrevolutie geweest, eigenaar Milt Gabler van de 
Commodore Music Shop was met een eigen gekozen groep musici met o.a.: Eddie Condon, 
Pee Wee Russell en Bud Freeman, een eigen platenlabel begonnen onder de naam ‘ Commo-
dore’. Zij speelden onvervalste New Orleans (Chicago) jazz in New York en wonder boven won-
der… het sloeg aan. Eddie Condon begon in 1938 - in het Park Lane Avenue Hotel – vrijdag-
middag- concerten te organiseren, met wisselende bezettingen; hij maakte  géén onderscheid 
tussen blank en zwart, een ongekende situatie. Eddie Condon stelde de band samen met: Max 
Kaminsky, Bud Freeman, Pee Wee Russell en Brad Gowans; zij noemden zich de ‘Summa Cum 
Laude Band’ en speelden in de bekendste New Yorkse kroeg ‘Nick's’. Het orkest wist in een 
korte tijd bekendheid op te bouwen en er werden dito plaatopnamen gemaakt. De New Orleans 
revival, met in haar kielzog de Chicago variant was ‘booming’ en overal in New York schoten de 
clubs, waar die dixieland muziek gemaakt werd, als paddestoelen uit de grond. Het einde van 
de swing periode was in zicht. Milt Gabler maakte in 1938 niet alleen met zijn eigen platenlabel 
‘Commodore’ furore, maar hij was ook werkzaam bij het bekende Decca label en daar kwamen 
de platen ook van de band rollen. Jazzmuziek begon een ‘cult’ te worden, te meer doordat al-
lelei publicaties in ‘Life’ Magazine (Condon) en de eerste boeken over Jazz (Hughues Panassié) 
als – ‘verse broodjes van de bakker over de toonbank’ -, verkocht werden. Muzikaal hoogtepunt 
was wel de vierdelige 12 inch uitgave van ‘A Good Man Is Hard To Find’, op het Commodore 

Max in het orkest “Brown Brothers”.
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label, met verschillende bezettingen. Het succes van de revival in New York, wilden ze nog wel 
uitbreiden en Eddie Condon stuurde een telegam naar zijn vriend Bing Crosby, met het verzoek 
of zij daar niet konden optreden?  Het antwoord was ontluisterend, het had geen zin schreef 
Crosby terug, muzikaal gezien, was Los Angeles nog een Hillbilly town.
Niet getreurd, de radiouitzending vanuit het Park Lane Hotel, die direct  door de B.B.C. over-
genomen werd, was voldoende reclame om in ieder geval in Engeland te laten horen, wat er 
in New York muzikaal aan de gang was! Grammofoonplaten rolden van de lopende band, de 
clubs zaten stampend vol en overal op de East Coast kon er gespeeld worden. jazz was ‘ boo-
ming’. Toen op 1 september 1939 - door de inval in Polen - in Europa de Tweede Wereld Oorlog 
begon, had men in de U.S.A. er nog niet zoveel erg in. De filmjournaals spraken boekdelen, 
maar het gewone leven ging door. Max had een kontrakt voor de kroeg ‘Jimmy Ryan’s’, in de 
52ste straat in New York en speelde daar, afwisselend met de gebrs. Paris. De integratie was nu 
bijna compleet, blank en zwart speelden gezamelijk, de toleratie vierde hoogtij!!!Toch lagen er 
wat addertjes onder het gras, want jonge - voornamelijk zwarte - muzikanten, zochten nieuwe 
muzikale wegen. De z.g. moderne jazz begon zich te manifesteren, maar de ‘oude jongens’ 
speelden nog een lekker deuntje mee: Louis Armstrong, Duke Ellington, Basie, etc..  Max kon 

overal aan de bak komen, maar 
midden 1941 belde hij toch Artie 
Shaw op, om te vragen of hij niet 
een plek vrij had. Hij kon weer be-
ginnen en verdiende $ 175,-- per 
week. De routine herhaalde zich: 
reizen door het hele land, maar 
dit keer met dien verstande, dat 
de zalen uitverkocht waren.  Op 
zondag 7 december 1941 speel-
den zij in het theater van Provi-
dence, toen het bericht kwam, 
dat de Japanners Pearl Harbour 
hadden aangevallen. Dezelfde 
week kreeg Artie Shaw te horen, 
dat hij zich moest melden bij het 
War Department van Uncle Sam, 
zij werden weer ontslagen. Max 
kon niet vermoeden, dat hij bijna 
een jaar later weer bij Artie Shaw 
was, maar dan in uniform. Terug 
in New York kon hij direct invallen 
bij Eddie Condon en Ernie An-
derson, die Town Hall Concerten 

aan het organiseren waren. Het eerste vond plaats op 21 februari 1942. Het zou uitgroeien tot 
evenementen van formaat, met jarenlang waanzinnig succes. Natuurlijk moest er ook brood op 
de plank komen, Max en Eddie Condon speelden - in de zomer van 1942 - beiden in de band 
van Joe Marsala in het Log Cabin in Armonk, New York, waar zij - bijna dagelijks - ook op de 
radio te horen waren. De Town Hall concerten waren een wekelijks terugkerend evenement; uit-
gezonden op de radio en gelukkig ook vastgelegd op platen, zodat wij nu nog kunnen genieten 
van die geweldige muziek.

- Wordt vervolgd  -
Wim Keller



27Sgt. Pepper’s Hot News september 2018

Aart zijn vader, oprichter van Dindua.

Al eens eerder had ik hem gevraagd voor een interview, maar toen wilde hij nog niet. Nu was 
er een goede reden om toch ja te zeggen…..het is namelijk mijn laatste interview voor de Hot 

News. Tevens is dit clubblad de laatste 
waarmee ik mij als hoofdredacteur heb mo-
gen bemoeien. Aart neemt het stokje van 
mij over, dus is een interview met hem zeker 
op zijn plaats!
Aart komt uit een muzikale familie. Zijn va-
der is de oprichter van de Dindua drum-
band. “Als kind vond ik het wel heel stoer 
dat iedereen mijn vader kende. Hij was 
tambour-maître en mijn broer speelde ook 
in de drumband, dus het was eigenlijk geen 
vraag, maar een vanzelfsprekendheid dat 
ik ook lid zou worden. De drumband werd 
gestart met alleen een aantal drummers, la-
ter kwamen daar andere instrumenten bij. Ik 

heb trompet gespeeld, maar ik weet niet meer of dat een bewuste keuze was, of dat het aanbod 
van instrumenten de keuze heeft bepaald. Ik heb een jaar of twee les gehad van Jan Keesman, 
binnen de vereniging. Het notenschrift werd niet echt door mij opgepikt. Ik vroeg altijd of hij het 
even voor wilde zingen en vervolgens was het een kwestie van onthouden en naspelen. Het 
was in ieder geval een mooie tijd met veel optredens in het land, waarbij we meestal met een 
grote touringcar op pad gingen. Dat waren altijd hele gezellige uitjes met het gezin. Eerst als 
kind van en later als drumbandlid. Ik weet nog dat we meededen aan het Wereld muziekcon-
cours in Kerkrade, waarbij we op kwamen lopen in het voetbalstadion van Roda JC. Elk plekje 
op de tribune was bezet. Dan krijg je echt kippenvel als je daar loopt. Toen ik begin twintig was 
en voor mijn werk de meeste tijd buiten Enkhuizen verbleef, ben ik gestopt bij Dindua.”

Dik-ke vet-te pan-ne-koe-ken
Maar ook de oude-stijl jazz had de aandacht van Aart. Rond 2003 trok hij de stoute schoenen 
aan en ging op trombone les bij Rob Vlam. “Tijdens het jazzfestival in de papierfabriek werd ik 
weer zo enthousiast van de sfeer en de muziek, dat ik dacht: dat wil ik ook. Ik wil ook in een 
jazzband spelen. En dan op de trombone, want dat is zo’n prachtig rauw instrument! Heerlijk 
om dat dan ook te gaan doen. Eerst heb ik les gehad van Rob en daarna ook nog een kort tijdje 
van Ruud Peerdeman. Rob zei in het begin: “ Vooral veel luisteren naar de oude-stijl muziek 
en proberen mee te spelen”. In het begin hoorde ik eigenlijk niets. Ik hoorde de muziek als een 
geheel, maar had vaak moeite om de trombone partijen te onderscheiden. Het mondde uit in 
een startersbandje: The Old Barn Jazzband. 
Na een paar jaar muziek te hebben gemaakt, ging ik voor mijn werk naar het buitenland en 
moest ik dus stoppen. Bij terugkomst in Nederland was er geen vacature meer bij de band en 
alleen op zolder spelen bleek toch niet motiverend te zijn, dus mijn trombone zette ik aan de 
kant.”
Toch bleef de jazzmuziek trekken en Aart kreeg steeds meer interesse in drummen. “Mijn va-
der gaf vroeger thuis les aan de tambours van de drumband. Die zaten dan met een houten 
constructie op hun been, waarop een rubberen gedeelte was geplakt. Daarop leerden zij de 
beginselen van het roffelen. ‘twee keer links, twee rechts en dat steeds sneller begeleidt door 
de woorden ‘dik-ke vet-te pan-ne-koe-ken’. Misschien zat het trommelen dus wel een klein 
beetje in de genen. Begin 2009 heb ik Jaap de Wit jr. verteld dat ik graag zou willen weten of 

Jacintha sprak met Aart Lub



28 Sgt. Pepper's Hot News september 2018

ik mijn armen en benen achter een drumstel - onafhankelijk van elkaar - zou kunnen bedienen. 
Want dat was in mijn ogen toch een eerste vereiste voor een drummer. Kort daarop heeft Jaap 
op een avond in de IJsclub een drumkit opgezet, mij de basis principes van het drummen 
uitgelegd en voorgedaan. Ik bleek over de minimaal vereiste motoriek te beschikken, dus het 
‘enige‘ wat er nog moest gebeuren was veel oefenen. Om dit mogelijk te maken werd gelijk het 
benodigde materiaal uit het rijke muzikale magazijn van de familie De Wit aangereikt. Ook hier 
ging ik aan de slag met de tip van Rob: vooral veel luisteren en meespelen. Als je hoort wat de 
drummer doet en hoe hij dingen oplost, is het de uitdaging om dit vervolgens om te zetten naar 
je eigen nummers. Ik heb veel gehad aan zeer waardevolle clinics van Jaap de Wit jr. en later 
ook van Robin Visser. Repeteren deed ik thuis, nadat ik goede afspraken met de buren had 
weten te maken. Hele aardige mensen, die mijn enthousiasme blijkbaar konden waarderen en 
misschien wel dachten ‘dat zal wel snel overwaaien’. Mogelijk heeft het ook geholpen, dat ik er 
met een glimlach bij vertelde dat ik de ‘rijdende rechter’ goed kende. Ik heb geen andere stijlen 
gespeeld dan jazz. In het artikel  ‘vernieuwende jazzdrummers van traditionele jazz tot Swing’, 
heb ik gelezen dat bij traditionele jazz de drummer de basis is van de band. Je bent als drum-
mer verantwoordelijk voor het bepalen van het ritme en om dat vast te houden. Je kan je dus 
niet echt verstoppen achter de voorhoede. De grondlegger op dit gebied is ongetwijfeld War-
ren ‘Baby’ Dodds. Traditionele jazz is heerlijke swingende muziek, waarbij de solist een eigen 
verhaal kan vertellen. Als het goed gebeurt kun je horen hoe de muzikant zich op dat moment 
voelt. Maar dat geldt wellicht voor meer stijlen. De ingrediënten waarom iemand muziek gaat 
maken, of wat nodig is om in een band te spelen, zijn voor alle muziekstijlen gelijk, denk ik. Dat 
is voor een groot deel de onderlinge connectie van de bandleden. Iets wat naar mijn mening van 
groot belang is. Bij professionals is dat vaak niet aanwezig, heb ik wel eens gehoord. Zij kunnen 
het gemis van chemie meestal wel opvangen met hun muzikale kwaliteiten, maar vaak prikt het 
publiek hier doorheen. Als muzikant ervaar je een optreden net weer even anders dan wanneer 
je als publiek aanwezig bent. Je creëert met de band het moment. Het is dat extraatje waarmee 
je het voor jezelf zo mooi maakt om te doen.”

Tjieng boem
Na de ervaring van het spelen in The Old Barn Jazzband vond Aart het heel leuk toen hij ge-
vraagd werd om mee te repeteren met Lollapalooza. Alleen was het nu als drummer en dat 
was toch weer even anders. “Nadat Jaap de Wit jr. mij op weg had geholpen met basistech-

niek en materiaal heeft hij aan een groep 
muzikanten gevraagd of ik een keer kon 
mee repeteren. Dit waren de huidige le-
den van Lollapalooza, die een oefengroep 
hadden opgericht om in basis af en toe 
lekker samen te spelen en mogelijk een of 
twee keer per jaar op te treden voor pu-
bliek. De drummer van de groep was door 
een drukke agenda vaak verhinderd voor 
repetities en is op een gegeven moment 
helemaal gestopt. Ik ben toen gevraagd 
om mee te repeteren. Het was zeker de 
eerste keer behoorlijk spannend om al die 
ervaren muzikanten om je heen te zien ter-

wijl je voor je gevoel zelf niet verder komt dan tjieng boem. De opstelling bij de repetitie was dat 
iedereen in een cirkel rond het drumstel stond, dus ze konden alles zien en horen! Ik kan me nog 
herinneren dat tijdens een van de eerste repetities Remco (red. De Jong) naast mij opeens riep: 
“Break”. Ik had werkelijk geen idee wat er ging gebeuren, dus toen de boel stil viel, heb ik een 
rondje over de beschikbare trommels en bekkens gemaakt. Laten we zeggen een improvisatie 
op het verkeerde moment. Ik word er af en toe nog wel eens lachend aan herinnerd.”

Aart achter het slagwerk in zijn element.
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Mooie herinneringen heeft Aart aan diverse optredens met Lollapalooza.
“Bij een openbare repetitie in de Drommedaris (aug. 2017) hadden we de deuren openstaan 
en het publiek kwam onbevangen en verrast bij ons luisteren. Ze kwamen op het geluid af en 
werden naar binnen gelokt door de tekst ‘Live music’ i.p.v. ‘Live Jazz’ (tip van Piet de Wit) . Wij 
hadden het reuze naar ons zin en het publiek ook! Ons optreden tijdens Friends of the Festival 
bij Jan Bok en op het podium St Jansplein (jazzfestival 2018) was ook fantastisch. Lekker ge-
speeld, onderling veel lol gehad en publiek, dat zich zichtbaar vermaakte. 
We zijn begonnen puur als oefenband, maar toch merk je dat je af en toe ergens moet optreden. 
Die druk heb je nodig om muzikaal vooruit te gaan. Soms pakt een optreden niet goed uit. Ik 
weet dat we met de Old Barn Jazzband - heel in het begin - een uurtje mochten spelen bij het 
jazzfestival in het Grand Café van de oude papierfabriek. Ik speelde toen trombone en tijdens 
dat optreden voelde ik me verre van gemakkelijk op het podium. We waren er muzikaal, volgens 
mij, nog niet aan toe en geen van ons allen had enige podiumervaring. Ik wist niet dat een uur 
zo lang kan duren…..
De bandleden van  Lollapalooza beschikken allemaal over veel podiumervaring, waardoor er 
ook veel ruimte is voor geintjes tijdens een optreden. Jeroen (red. Knukkel) heeft daar met name 
patent op. Zo ook tijdens de kroegentocht in de Compagnie. Op een gegeven moment kon-
digde Wim (red. Bijl) met veel enthousiasme een uptempo nummer aan en begon Richard (red. 
Heeres) bijpassend driftig op de grond te stampen en af te tellen. Vervolgens zette Jeroen zijn 
solo nummer ‘Old Rugged Cross’ in. Een gedragen gospel in de categorie ‘Abide With Me’. De 
verbaasde gezichten van - met name - Wim en Richard staan nog bij iedereen op het netvlies. 
Het komt nog geregeld voor dat er ‘Old Rugged Cross’ van achteruit wordt geroepen, wanneer 
Jeroen niet meekrijgt wat het volgende nummer is. De sfeer binnen de band is erg goed. We 
hebben een gezamenlijk doel en nemen en krijgen allemaal de ruimte om lekker vrij en ontspan-
nen te spelen. Dus niet alles van te voren vastleggen maar ‘aftrappen en spelen’. Als de sfeer 
goed is en er met plezier gespeeld wordt merkt het publiek dat ook. Ik vind het fijn als het pu-
bliek niet té stil is, maar dat er een wisselwerking ontstaat tussen band en publiek. Ik moet nog 
steeds erg wennen aan een strak kijkend luisterend publiek. Ook al is dat meestal niet negatief, 
maar wordt er aandachtig en met respect geluisterd, toch vind ik het leuker als er wat reuring 
is en de mensen gaan dansen. Mij motiveert het erg als de mensen onze muziek mooi vinden 
en aandacht hebben voor de band. Anders ben je meer muzikaal behang en dat voelt niet 

goed. Daar krijg je als band ook geen inspiratie 
van. Ik heb geen specifieke voorkeur voor een 
stijl. Snelle nummers zijn uitdagend omdat het 
lastig is om ze ‘strak’ te spelen, om een goed 
ritme vast te houden. ‘Jungle Love’ is een favo-
riet maar ook ‘Make Me A Pallet On The Floor’. 
Een rustig nummer, maar met een heerlijke 
spanningsopbouw, die iedere keer weer anders 
voelt en gespeeld wordt. Ik heb mij wel moe-
ten leren ontspannen tijdens het spelen, zodat 
je zelf ook van de muziek kan genieten. Mijn 
eerste serieuze optreden was bij een jubileum-
feest van de Freetime in de Nieuwe Doelen. Alle 
Enkhuizer bands deden daaraan mee. Een hele 
zaal vol liefhebbers en legendes! Ik zat daarbij 

als drummer ook nog op een soort verhoging. Het geluidsbedrijf zette vooraf overal microfoons 
neer, dus ook een aantal bij mij. Ik zei al tegen ze, doe dat maar niet, want dan horen ze alles en 
dat hoeft niet! Ik vond het zo spannend, dat mijn rechterhand ervan trilde tijdens het spelen. Ik 
moest mijzelf echt even toespreken, zo van je zit hier achter je drumstel en kunt er nu niet meer 
vanaf. Ik was blij toen het klaar was. Ik vroeg na afloop aan Petra (red. Janssen), die ook al een 
tijd niet had opgetreden, of dit gevoel overgaat? Wat een spanning! Het was echt een vuurdoop. 

Optreden van Lollapalooza.
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Het gespannen gevoel is helemaal overgegaan en inmiddels is het alleen maar genieten. Ik 
ervaar het als een cadeautje, dat ik er zomaar inge(t)rommeld ben bij Lollapalooza, dat we zo’n 
hechte groep zijn geworden en dat we muzikaal nog steeds groeien.
Van de bandleden heb ik mooie verhalen gehoord over optredens in binnen- en met 
name ook in het buitenland. Ik zou het leuk vinden als we met de band een keer een 
trip naar het buitenland kunnen maken, waarbij mij voorkeur uitgaat naar Engeland”.

Hot News: nieuwe hoofdredacteur Aart
Aart luistert thuis ook graag naar muziek. Zeker ook naar oude-stijl jazz, maar niet de hele dag 
door. Wel staat Sublime FM altijd aan en met Spotify komt een heel breed scala aan muziekstij-
len voorbij, van jazz tot fado en van pop tot klassiek. “Als drummer ben ik zeer geïnteresseerd 
in Colin Bowden. Hij is een begrip als drummer in de traditionele jazz. Hij is een meester in het 
neerleggen van een swingend fundament, waarop de voorhoede als surfers op grote golven 
naar voren worden gestuwd. Mijn niveau is natuurlijk niet te vergelijken, maar de speelwijze is 
wel heel leerzaam. Hoe bouw je een nummer op en waar leg je accenten? Dat is overigens ook 
in Enkhuizen op te pikken, want in de lokale jazzscene hebben we veel drumtalent op dat ge-

bied. Ik luister dan ook graag naar andere bands, waarbij ik altijd 
speciale aandacht heb voor de drummer. Ik ben dan nieuwsgierig 
naar tips & tricks. In het begin had ik dan ook geen oog voor 
de rest van de band, maar inmiddels kan ik weer van het geheel 
genieten. Ik ben blij dat we met het gezin, na 15 jaar ‘buiten’ te 
hebben gewoond, weer in Enkhuizen zijn komen wonen, want 
zeker de jazzscene is hier echt uniek. Toen we terug kwamen 
merkte ik dat de sociale contacten in het (sport) verenigingsleven 
waren verwaterd. Ik wilde dat graag weer oppakken, maar dan 
op een ander terrein. We gingen al geregeld naar optredens van 
Enkhuizer jazzbands, waarbij de kennissenkring gestaag groeide. 
Op een gegeven maakte Lia Pietersz mij attent op de advertentie 
voor een redactielid bij Hot News. Dat was in 2007. Op die ma-
nier ben ik bij de redactie gekomen. De basis van een clubblad 
is naar mijn mening: het informeren van de leden/donateurs over 
het programma en nieuws in de Jazz-Club. Daarnaast is het blad 

een mogelijkheid om de lezers achtergrondverhalen aan te bieden over - bijvoorbeeld - de 
Enkhuizer jazzscene, de jazzmuziek maar ook internationale jazzgrootheden. Het is daarbij van 
groot belang om te weten, waar de interesses van lezers liggen. Wat betreft dit laatste punt zou 
ik graag zien, dat we wat meer feedback en ideeën voor artikelen zouden krijgen. Het zou ook 
mooi zijn, als mensen zich als gastschrijver zouden aanmelden. Ik neem het stokje graag van 
je over en we gaan met vol elan door met dit mooie blad. Via het 
werk van de Hot News ben ik ook bij de muziekcommissie geko-
men van het jazzfestival. Samen met Hans Mantel, Bob Leijen en 
Robin Visser stellen wij het muzikale programma samen. We brain-
stormen eerst over de invulling van de, door het bestuur vastge-
stelde, evenementen  en de sfeer en zoeken er vervolgens bands 
bij. Enkhuizen is heel geliefd bij de muzikanten. Het ontmoeten van 
elkaar vinden zij altijd heel fi jn. Dit was vroeger al zo en nog steeds is 
Enkhuizen een reünie voor (internationale) jazzmuzikanten.”
En het ontmoeten van elkaar hoort ook zo bij deze muziek. Ik 
zal u vast nog ontmoeten op de jazzclub, maar niet meer via de 
Hot News. Dit is mijn laatste interview en ik wens mijn opvolger, 
samen met de andere redactieleden, veel succes toe. 

Jacintha Floris
JACINTHA NAMENS ONS ALLEN 1000 X DANK (RED.) 

Aart Lub de nieuwe hoofdredacteur.
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Juweeltjes van 25 jaar terug
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