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Intro
De kastanjes vallen met bosjes uit de bomen. We hoorden in september vorig 
jaar weer de blikken stem: “Klaarmaken, op uw plaatsen… 1,2,3  af!”.
Velen gingen daardoor ouderwets vrolijk te draven. Musea, horeca en evene-
menten gingen, onder voorwaarden, open. Het leven lijkt weer een beetje kleur 
te krijgen. De Sgt. Pepper’s Jazz-Club maakt zich op voor een mooi 30-jarig 
jubileumjaar! Maar met een zwaar gemoed, want op 1 september j.l. overleed 
onze vriend en redactiecollega Wim Keller. Gelukkig, voor hem, tijdens zijn mid-
dagslaap in zijn rocking-chair, tussen al zijn foto’s en teksten, die hij had klaarlig-
gen voor de Hot News. Ontelbare verhalen heeft hij geschreven en tijdens onze 
vergaderingen had hij vaak het hoogste ‘Amsterdamse’ woord met prachtige 
anekdotes. Wat hadden wij plezier. En dan zijn jarenlange radio-programma’s 
“We call it music, Jazz-music”, die door veel liefhebbers in binnen- en buitenland 
werden beluisterd. We zullen hem heel erg missen en hopen, dat hij, samen met 
zijn jazz-idolen en vrienden in de muziekhemel, een beetje op ons let.

In dit blad vindt u, als eerbetoon, het interview van Jacintha met Wim uit 2003; 
het 10-jarig jubileumjaar van de Hot News.
   
Namens het bestuur van Sgt. Pepper’s Jazz-Club en de collega’s van Hot News 
wens ik u een voorspoedig, muzikaal en zo gezond mogelijk 2022.
  
 

Lies Turksma

 In dit nummer :
04 Skroiverai. 

11 Jazz Connection & Lollapalooza clubmiddag 16 januari. 

12 Mardi Gras Jazzband clubmiddag 13 februari.

13 Eeco Swing & Boogie Express clubmiddag 20 maart. 

15 Hans speelt trombone, een blog over Andor’s Jazzband. 

19 Even terugkijken 17-10-2021.

21 De schuifsaxofoon.

23 Discography Enkhuizer Traditional Jazzbands. 

24 De eerste jaren v.d. Joseph Lam Jazzclub. 

26 Even Terugkijken 50 jaar Freetime Old DixieJassband.

27 Jacintha sprak met: Wim Keller. 
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Ongetwijfeld heeft u het kunnen vernemen in de Drom, onze website, social 
media, het wandelgangeninformatiesysteem of anderszins: eindelijk zijn we weer 
open sinds 17 oktober vorig jaar. We konden niet wachten… 

2022 30ste bestaansjaar van de club, 6e lustrum
Ja, u leest het goed, volgend jaar bestaat uw club al weer 30 jaar. Waar is de tijd 
gebleven… Hoe dan ook, het 6e lustrum zal volop gevierd worden met bands uit 
binnen- en buitenland, met de kwaliteit die u van ons mag verwachten. De data 
en bands voor uw agenda:
16 januari dubbelconcert met Lollapalooza en Jazzconnection
13 februari  Mardi Gras Jazzband uit België
20 maart Eeco Swing & Boogie Express
10 april  South West Oldtime All Stars uit Duitsland
15 mei  Nils Conrad Amazing Jazzband, internationale bezetting 
18 september Louis Armstrong Celebration Band
16 oktober  Bourbon Street Stompers uit Duitsland
13 november dubbelconcert met No PressSure Big Band en Sgt. Pepper’s 
  Rhythm Aces
11 december dubbelconcert met Dutch Swing College Band en  
  Freetime Old Dixie Jassband

Jazzwalk of Fame
Jongstleden zondag 21 november, voorafgaand aan de clubmiddag, werd weer 
een tegel onthuld in de Jazzwalk of Fame. Ditmaal was wederom, en terecht, een 
vrouw aan de beurt en niet de minste! De tegel werd opgedragen aan de Queen 
of Jazz, Ella Fitzgerald.

Sgt. Pepper’s Jazz Award 2020+2021 
Gezien de beperkte optredens in beide Coronajaren zijn de bands van die jaren 
samengevoegd, zodat er toch nog sprake is van een reële competitie. Dat bete-
kent dus dat de Sgt. Pepper’s Jazz Award 2020+2021 in het lustrumjaar van de 
club in 2022 zal worden uitgereikt aan de winnende band.
Tijdens het gereed maken van dit blad was de winnaar nog niet bekend.

Een beroep aan u om uw club te helpen!
Met deze actie waren we vorig jaar gestart, maar dat viel natuurlijk ook in het 
water. Dus pakken we dit weer op! We zien in de afgelopen jaren toch een lichte 
achteruitgang in ledenaantal. Weliswaar is er geen reden tot paniek, maar een 
en ander heeft wel degelijk de serieuze aandacht van het bestuur. Het opzeggen 
heeft grotendeels te maken met de welbekende vergrijzing, verhuizing, ziekte of 
overlijden. Kortom, begrijpelijke redenen. Echter, essentieel is dat de financiële 
jaarbijdrage en kaartrecette van u van belang zijn voor het budget van de club, 
zeker het onderdeel muziek. Want beste mensen, de bands komen echt niet 
voor een biertje en een gehaktbal. En uw bestuur wil graag kwaliteit leveren daar 
waar het de muziek betreft en niet elke maand de ‘Doemaarwatjes’ of telkens 
dezelfde bands. Daarom een beroep op u: het bestuur ‘daagt u uit’ om uw club 
te helpen. Hoe... wel heel eenvoudig. U neemt als lid van onze club een kennis 
(of een stel) mee als introducé, naar één van de clubmiddagen. Uw kennis(-sen) 

Skroiverai van het bestuur
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hebben dan vrij entree. U kunt hem, haar of hen laten genieten van de sfeer en 
muziek in het Peperhuis en dan kan het niet anders zijn dat uw kennis(-sen) aan-
haken als nieuw lid/leden van de club. Onderstaand een alfabetische verdeling 
op de eerste letter van uw achternaam (zonder van of van de) per clubmiddag, 
verdeeld over het jaar 2022. Want alles op één middag, dat zal niet gaan. Helpt 
u uw club? Ja toch!
De volgorde:
16 januari, achternamen beginnend met A en B
13 februari, achternamen beginnend met C, D, E en F
20 maart, achternamen beginnend met G en H

“When I leave the world behind”
In de afgelopen periode is een aantal muzikanten/medewerkers ons ontvallen.

Banjoïst Leo Bogaards overleden
Allereerst excuses voor deze late vermelding. Op 
8 juni 2020 overleed Leo Bogaards op 74 jarige 
leeftijd. Leo speelde banjo in onder andere de New 
Orleans Uptown Jassband en Petra’s Streetpa-
raders uit Enkhuizen en in de Chicago Jazzband 
uit Schagen e.o.  Wij wensen zijn vrouw Nelleke 
en haar gezin heel veel sterkte met dit verlies. 
 
 
 
 
 

Cor van der Ploeg overleden
Op 19 juni overleed Cor van der Ploeg op 67 ja-
rige leeftijd. Cor speelde banjo in de Bovenband 
en later drums in Red & Yellow Jazzgang ft. Mary 
Jane Flame. Wij wensen zijn vrouw Grietje en de 
kinderen veel strekte met dit verlies.

Freetimedrummer Cor van der Horst overleden
Drummer van het eerste uur van de Freetime Old Dixie Jassband, Cor van der 

Horst is na een ziekbed overleden op 19 
juli 2021. Singer & swinger Cor speelde in 
de band van de start in 1971 tot 1993 en 
was, naast de backline van de gebroeders 
De Wit, het motorhart van de band. Of, zo-
als de band in haar overlijdensadvertentie 
stelde: De ritmiek van zijn hart is verloren 
gegaan, de ritmiek van zijn spel zal voort-
leven. Zijn bijdrage aan de band, alsmede 
zijn aandeel in de successen, zijn groot. 
Wij wensen Tini en de kinderen veel sterk-
te met het verlies.
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Drummer Colin Bowden overleden.
In de eerste formatie van Phil Mason’s New Orleans All Stars speelde Colin Bow-

den, een zeer markante drummer, waarmee Enkhuizen 
voor het eerst kennismaakte tijdens de jazzfestivals in de 
jaren negentig. Hij werd algemeen beschouwd als een 
van de beste drummers in New Orleans-stijl in Europa. 
Geboren in 1932 begon hij, rond de leeftijd van 10 jaar, te 
drummen. Aanvankelijk was hij een fan van Spike Jones. 
Het was een Jelly Roll Morton-plaat die hij in 1952 hoor-
de en die hem op het jazzpad zette. Hij stond bekend om 
een stijl die doet denken aan Baby Dodds en was jaren-
lang lid van de band van Ken Colyer. De afgelopen jaren 
trad hij nog steeds op met bands als The Great Northern 

Band, de Mike Daniels Delta Jazzmen en de Delta Jazz Band, waaronder veel van 
de overgebleven notabelen van British Trad. Colin overleed jl. 12 augustus 2021. 

Wim Keller ‘Onze’ wandelende jazzencyclopedie overleden.          
Woensdag 1 september overleed onverwachts Wim Keller, lid van de redactie 

Hot News van onze club. Hij werd net 80-
jaar. Wim was verknocht aan de traditionele 
jazz en was in zijn geboren en getogen stad 
Amsterdam jarenlang een vaste bezoeker 
van jazzclubs als De Blokhut en later Joseph 
Lam aldaar. In de jaren ‘70 van de vorige 
eeuw verhuisde Wim met zijn vrouw Tineke 
en het gezin van Amsterdam naar Groote-
broek. Wim had, mede door het schrijven 
van honderden jazzartikelen, zich ontwikkeld 
tot een ware wandelende jazzencyclopedie. 
Zo schreef hij onder andere voor de natio-
nale bladen Dr. Jazz Magazine en De Weer-
gever. Maar ook voor het blad Hot News van 
Sgt. Pepper’s Jazz-Club Enkhuizen schreef 
Wim tientallen artikelen en maakte hij vanaf 
juli 1999 vast deel uit van deze redactie. Niet 
alleen met de pen was Wim vaardig, ook de 
microfoon lonkte naar hem. Op Radio Enk-
huizen -thans WEEFF, presenteerde hij vanaf 

1997, met zijn bekende Amsterdams accent,  op de dinsdagavonden het pro-
gramma ’We call it Music, Jazzmusic’. Daarnaast  startte ook het programma 
‘Enkhuizen Actueel’ op de lokale, zowel op de woensdag- als op de vrijdag-
ochtend. Goede contacten met de Jazzclub waren essentieel voor een actueel 
jazzprogramma, daaraan ook gekoppeld het Enkhuizer Jazzfestival.  Radio en 
jazz kwamen nog dichterbij met zijn programma ‘Live Jazz vanuit Grand Café 
Van Bleiswijk’. Toen dat programma verviel maakte Wim vanuit de Sgt. Pepper’s 
Jazz-Club live uitzendingen. Dit was een succesformule en de live-uitzending, 
die ook via het Internet werd gevolgd, gaf vele jazzliefhebbers tot ver over de 
grenzen de gelegenheid mee te genieten. Een bekende quote van Wim Keller: 
“Jazzliefhebbers hebben gelijk een klik met elkaar. Je snapt elkaar en kan inhou-
delijk over de muziekstijl praten. Jazz is muzikaal discussiëren zeg ik altijd: je wilt 
een verhaal vertellen en weerwoord krijgen.” Wij wensen Tineke en de kinderen 
erg veel sterkte met het verlies. En Jazz Enkhuizen zal hem missen!
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Medewerker van verdienste Ad Schager overleden 
Op 16 september 2021 is op 81-jarige leeftijd Ad Schager uit Wognum overle-

den. Ad maakte vanaf het eerste clubblad in 1994 
deel uit van de redactie tot eind 2007. Naast redac-
tionele stukken, was Ad uitermate vaardig met het 
fototoestel, in die tijd nog op de analoge wijze. Dat 
heeft een keur aan prachtige, met name zwart-wit, 
foto’s opgeleverd voor het archief van de club. We 
wensen de familie alle sterkte toe met dit verlies. 

Jazzcd’s en dvd’s te koop
Zo langzamerhand wel bekend dat wij tijdens de 
clubmiddagen jazzcd’s en -dvd’s verkopen die in 
de achterliggende jaren werden aangeboden door 
bands die bij ons speelden of anderszins. En hier 
zitten pareltjes tussen!  De cd’s worden slechts voor 
€ 2,= (dubbelcd’s € 4,=) verkocht en de opbrengst 
wordt gestort in het bandbudget van de club. Dus, 
beste mensen, wie maakt ons los?

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

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

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

Ons privacy beleid
Zoals bekend is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in-
gegaan. Dit is nieuwe Europese privacy wetgeving. Dit raakt ook de jazzclub, 
omdat wij het beheer hebben over uw gegevens, donateurs, sponsors en ad-
verteerders. Wij hechten aan de privacy van hen en gaan daarom uiterst zorg-
vuldig met deze gegevens om. Wij stellen alles in het werk om die privacy zo-
veel als mogelijk te waarborgen. Er zal niets veranderen in de wijze hoe wij de 
gegevens verwerken, en indien u wilt weten hoe wij met uw gegevens omgaan 
zijn wij als bestuur vanzelfsprekend bereid dit toe te lichten. Voor PR-doelein-
den 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.
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Twee vrouwen, drie mannen, ze vormen de redactie van ons clubblad en laten vier keer per jaar 
32 vol gedrukte pagina’s op u los; in dit jubileumjaar zelfs 40 pagina’s. En dat al 20 jaar! 
Zoals er aan alles een begin is, zo is dat vanzelfsprekend ook bij ons clubblad het geval. In het 
eerste jaar van het bestaan van de jazzclub werd u, de clubdonateurs, - die heetten toen nog 
leden - van de clubactiviteiten kond gedaan door middel van gefotokopieerde A-4tjes in brief-
vorm. Het toenmalige bestuur - even ambitieus als het huidige - wilde natuurlijk een echt blad 
en in de loop van 1993 vroeg de voorzitter, die toen ook al Sam heette, aan mij zo’n blad op te 
zetten; ik was werkzaam in de uitgeverswereld.
Na een paar vergaderingen met de nieuw gevormde redactie, een aantal van ons zit er nog 
steeds in, waren we zo ver en in november 1993 verscheen jaargang 1, nummer 1, nog zestien 
pagina’s dun; intussen mogen we al weer lang 32 pagina’s vullen. In dat eerste nummer stond 
een recensie van een optredend orkest (Poultry Jazzband), er was een artikel over ’Hoe werkt 
een jazzband?’ ,de aankondiging van orkesten op de volgende drie club-middagen (Circus 
Square Jazz Band, Big Mama’s Jazzband en de Evergreen Jazzband) en de jazzagenda met 
‘Waar spelen de Enkhuizer orkesten?’ En toen was het blad al vol, want er stonden ook ad-
vertenties in; de mening van het bestuur was, net als nu, dat het blad zichzelf moest kunnen 
betalen. 

Hot News: 
we maken hem met plezier

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

Lid vereniging Goud- en Zilversmeden

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

www.deGraaffvanEnckhuysen.nl

Autorijschool KOK

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

Enkhuizen

Hans Ruiter
Schoenmakerij

Schoen- en Lederreparatie
Onderhoudsmiddelen 
Sleutelservice

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

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

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

LOODGIETERSBEDRIJF

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

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

Voor de beste koffie, 
thee en chocolade 

bij u thuis!

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

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

Professionele audio-, 
video- en lichtapparatuur

www.ruberg.nl

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

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

www.univertaal.nl

Vertaalopdracht, 
tekstprobleem of taalvraag? 
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Sgt. Pepper’s Jazz-Club heeft eigen videokanaal op Youtube
Onze fotograaf Peter Goedhart heeft een uitstekend initiatief ontplooid op You-
tube: een eigen videokanaal met als titel “Jazz Enkhuizen Sgt. Pepper’s Jazz-
Club”. Hierop wordt, zo vaak mogelijk, een samenvatting geplaatst van de 
clubmiddag. Als u deze titel intypt in de zoekbalk op Youtube kunt u nogmaals 
genieten van de band en muziek.

Spelregels bij het jaarlijkse donateursbedrag
Opzeggen vóór 1 november van het lopende kalenderjaar, anders volgt stilzwij-
gende verlenging. Dit geldt zowel voor de donateurs die nog per nota  betalen 
alsmede die een machtiging 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 verschul-
digde bijdrage af te schrijven. Indien u het niet eens bent met de afschrijving, 
dan heeft u het recht het bedrag - binnen 30 dagen - zonder opgave van een 
reden ongedaan te maken. Dat u het weet. 

Sam Verbeek 
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Spoorstraat 10-14
1601 GG Enkhuizen

0228-32 33 34

info@herbergdecompagnie.nl
www.herbergdecompagnie.nl
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Jazz Connection & Lollapalooza

Zondag 16 januari 2022, 14.00 – 17.30 uur. Het Peperhuis, Wierdijk 12, Enkhuizen. 

Bezetting: Bezetting:

Jurgen Feskens: -trompet/bugel Richard Heeres -trompet
Peter van Steen: -trombone Wim Bijl:   -trombone
Rob Henneveld: -saxen/klarinet Jeroen Knukkel: -klarinet
Bart Maassen: -piano Petra de Jong: -banjo
Bart Wouters: -bas Remco de Jong: -bas
Robbert v. Kalmthout: -drums Aart Lub: -drums

Het jubileumjaar van SgtPepper’s Jazz-Club wordt swingend geopend door de 
gerenommeerde formatie Jazz Connection uit Breda. Sinds de oprichting in 1990 
swingt, stampt en spettert de band met een geoliede Jazz & Jive show door Eu-
ropa. Zo stonden ze al een week lang op het beroemde Ascona Jazzfestival in 
Zwitserland en toerde de band onder meer door China en Maleisië. Ook werden 
grote festivals aangedaan in Rusland, Servië en Bulgarije. In Enkhuizen is de 
formatie inmiddels een bekend gezicht, na zeer succesvolle optredens in onze 
jazzclub (winnaar jazz award 2009!) en tijdens de 42e editie van het jazzfestival. 
Jazz Connection is een groot navolger van de Jump& Jive stijl, die zo’n vijf-
tig jaar geleden in de Verenigde Staten van Amerika enorm populair werd. Met 
songs van o.a. Louis Jordan en Louis Prima, zoals ‘Is you is or is you ain’t my 
baby’, ‘Just a Gigolo’ en ‘Jumpin’ Jive’,  brengen ze een ‘revival’ van de beste en 
meest spraakmakende sterren uit deze woelig periode in de jazz.

Lollapalooza, een opvallende formatie die met passie traditionele New-Orleans 
jazz speelt, ‘trapt de middag af’. Samen met een flinke dosis humor zorgt de 
band voor een opmerkelijk eigen sound, want wat er in zit wil eruit. Of het nu een 
swingend tradjazz nummer is, een meeslepende gospel of vette blues, je herkent 
direct de sound van dit unieke collectief.
What you see is what you get. Dus geen fancy arrangementen maar authentieke 
jazzmuziek dat altijd vers van de pers wordt gespeeld en het publiek weet vast 
te houden in een tijdloos moment.
Het beloofd dus een ouderwets gezellige middag te worden met onvervalste New 
Orleans ‘tradjazz’ van Henkhuzer bodem en Swing van internationaal niveau.  

 
Aart Lub
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Mardi Gras Jazzband

Zondag 13 februari 2022, 14.00 – 17.30 uur. Het Peperhuis, Wierdijk 12, Enkhuizen. 

Bezetting:    

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

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

Aart Lub
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Eeco Swing & Boogie Express

Zondag 20 maart 2022, 14.00 – 17.30 uur. Het Peperhuis, Wierdijk 12, Enkhuizen. 

Bezetting:    

Eeco Rijken Rapp: -piano
Thimo Niesterok: -trompet
Matthias Seuffert: -klarinet / saxofoon 
Edwin Corzilius: -bas
Frits Landesbergen: -vibrafoon
Ben Schröder: -drums 

Sinds 2007 reist Eeco door heel Europa en de Verenigde Staten als solo-pianist. 
Tien jaar lang speelde hij voornamelijk klassieke muziek, maar toen hij 17 jaar 
oud was stapte hij over naar jazz en boogie woogie. De fijne kneepjes heeft hij 
geleerd van jazzpianist Rob Agerbeek. Geïnspireerd door grote namen als Monty 
Alexander, Professor Longhair, CountBasie, Earl Hines en Teddy Wilson, heeft 
Eeco inmiddels een internationale reputatie opgebouwd. Naast  boogie woo-
gie speelt deze zeer talentvolle pianist overigens met dezelfde passie blues-, 
swing-, stride- en ragtime nummers. 
Met zijn trio Boogielicious treedt Eeco regelmatig op in Duitsland en Zwitserland. 
In 2014 zag zijn nieuwste band Eeco Swing & Boogie Express het levenslicht. .
De uit zes man bestaande formatie van louter toppers in de Classic Jazz, stelt 
ons met hun samenspel en solistische optredens een prachtig concert in het 
vooruitzicht!

 
 

Aart Lub
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BIJZONDERE MERKEN

Kom naar de winkel en ontdek onze monturen van o.a.:
Lindberg, THEO, Etnia Barcelona, Ray-Ban en vele anderen

BESTE OOGZORG

oogwereld van der klei  ·  Westerstraat 41, Enkhuizen  ·  0228-312002

De band op full swing! 
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Hans Kip is trombonist met als specialisme classic jazz. Hij speelde 
jarenlang in jazz bands in binnen-en buitenland en woont sinds 5 jaar 
in Spanje. Onder de kop ‘Hans speelt trombone’ schrijft hij sinds 2019 
artikelen op blogspot.com. Hans heeft de redactie van Hot News toe-
stemming gegeven om gebruik te maken van zijn archief. In deze editie 
een blog over Andor. Oprichter en bandleider van Andor’s Jazzband. 
 

ANDOR
Het moet eind 1978 geweest zijn toen ik een uitnodiging kreeg om als trombo-
nist te komen spelen in Andor’s Jazzband, een negenmans formatie met een 
repertoire van ‘small bigband jazz from the twenties’ zoals aangeduid op het 

visitekaartje van de band. Andor Luk-
acs maakte in die tijd deel uit van een 
groep Amsterdamse oude stijl jaz-
zliefhebbers die op zondagavond in 
de Blokhut bij elkaar kwamen om mu-
ziek te maken (zie Tante Alie blog 12-
2-2019) Hij speelde eerst als banjoïst 
bij de Bixieland Stompers, maar toen 
dat stopte en hij was verhuisd naar 
Breda, kreeg hij het idee om met een 
selectie uit de Blokhut en de Roaring 
Twenties Club Breda een nieuwe band 
samen te stellen. In het begin was er 
alleen sprake van een gelegenheids-
formatie, waarmee in de RTCB Club 
in Breda op 14 april 1979 voor het 
eerst werd opgetreden. Etienne Fran-
cois, Leo Sluimers, Hans Kip en Her-
man Openneer waren er toen al direct 
bij. Andor was de bandleider. Hij be-
paalde de definitieve bezetting, het 
repertoire, organiseerde de optredens 
en onderhield de contacten met de 
clubs. Er werd nog niet gewerkt met 
uitgeschreven partijen, alleen de volg-

orde van de collectieven en de solo’s werden proefondervindelijk vastgesteld. 
De eerste drie jaar werd er alleen in Nederlandse jazzclubs en festivals gespeeld 
en met een min of meer vaste bezetting. In 1983 werd het pas echt serieus, na-
dat er een uitnodiging  kwam voor een optreden in de Cotton Club in Hamburg. 
Plotseling moest er van alles worden geregeld. Vervoer, overnachtingen, maal-
tijden, speellijsten, promotiemateriaal, brieven en contracten in vreemde talen, 
financiën en last but not least de bandbezetting. Was de vaste negen mans 
bezetting wel zo vast als het leek? Was iedereen wel in de gelegenheid om zo-
maar een aantal dagen naar het buitenland te vertrekken? Etienne Francois was 
meteen al verhinderd en werd vervangen door Ad Houtepen uit Breda. Na een 
afspraak ergens in midden Nederland, werd er met twee auto’s in sneltreinvaart 
koers gezet naar Hamburg. Daar inchecken in Hotel Adria Hof, snel wat eten en 

Hans speelt trombone 
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door naar de Cotton Club. Daar werd de band als volgt aangekondigd:
“Heute abend spielt für Sie Andor’s Jazzband  mit viel Spass wunder-
schönen Hot Dance und Jazz. Musik aus den Jahren 1922-1929, bekan-
nten und schon vergessen Melodien aus nostalgischen schellack Zeiten.”. 

De Duitsers vonden het prachtig. Auf Wiedersehen! Dat gebeurde dan ook Op 
zaterdag 5 januari 1984 was de band terug in Hamburg met op de zondagmor-
gen daarna een  Frühschoppen concert in de Buchholzer Schützenhalle. Het 
kwam er eigenlijk op neer dat de amateur status moest worden omgezet naar 

een semi- professionele sta-
tus. Ging dat wel met gezin, 
werk en het spelen in andere 
orkesten? Andor kreeg veel te 
regelen. Je zou denken dat hij 
een aantal taken aan andere 
bandleden zou willen over-
laten. Delegeren? Dat stond 
niet in zijn woordenboek. Hij 
wierp zich, naast de muzikale 
taken, met al zijn energie op 
alle andere aspecten van het 
runnen van een jazzband, die 
op het punt stond Europa te 
veroveren. In datzelfde jaar 
werd in clubs en festivals 23 
keer in Nederland opgetre-
den. Andor ging ondertussen 
door met het leggen van con-
tacten. 
Vooral in Midden- en Oost- 
Europa, waar hij via zijn werk-
gever Unilever relaties had,  
wierpen die contacten, ook 
voor de band, vruchten af. 
In een interview in de Jazz 
Pocket van april 1984, het 
huisorgaan van de Haarlemse 
Jazzclub, zei hij daar zelf het 
volgende over:

“Wie in de jaren 1960-1975 
oude stijl jazz wilde spelen 

kon op zondagavond terecht in de Amsterdamse Blokhut waar oud en jong ta-
lent tijdens jam sessions verwoed hot jazz probeerde te spelen met redelijk tot 
dikwijls prima resultaat. Een hele Amsterdamse generatie jazzmuzikanten heeft 
daar levendige en onuitwisbare herinneringen aan. In 1978 bracht ik een groep 
ervaren oude makkers bij elkaar om op dezelfde ongecompliceerde Blokhut 
manier classic jazz te maken. Omdat ik van tevoren wist dat er van repeteren 
niet al te veel terecht zou komen, moest de bezetting bestaan uit zeer ervaren 
muzikanten, die in staat waren goed naar elkaar te luisteren en bekend waren 
met een uitgebreid twintiger jaren repertoire, dat ze zonder veel moeite konden 
spelen. Zo ontstond er een 9-mans orkest met twee kornetten, een trombone, 
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twee saxen, piano, banjo, sousafoon en banjo. Etienne Francois (kornet en viool) 
was jarenlang leider van de bekende Animal Crackers. Leo Sluimers -kornet, 
onder andere lid van de Victoria Band, Hans Kip - trombone, lid van de Training 
College Jazzband en leider van de Pink Elephants. Remco van der Gugten - so-
praan en tenorsax, was 10 jaar leider van de Limehouse Jazzband, Ruud Dit-
marsch -klarinet en tenorsax, lid van de Western Jazz Group en de Limehouse 
Jazzband. Herman Openneer, Nederlands bekendste wasbordspeler, lid van de 
Animal  Crackers en Pink Elephants,  Tom Stuip -banjo, lid van onder andere de 
Dixie Machine en The Down Town Jazz Band. Eric de Jong -sousafoon en bas 
sax was voormalig lid van de Animal Crackers en Limehouse Jazzband en ik 
piano met ervaring in vele Amsterdamse formaties. Het repertoire gaat van Jean 
Goldkette’s Orchestra en The Coon Sanders Orchestra naar Mc Kinney’s Cott-
ton Pickers en The Duke Ellington Orchestra, maar ook vaudeville shownum-
mers, zoals The Man I Love, spelen we graag.” aldus Andor in 1984.

In Januari 1985 was de Jazzclub Hannover aan de beurt, gevolgd door Buch-
holzer Schützenhalle en de Hannover Jazztage aan het eind van dat jaar. Het jaar 
daarop was druk: naast alle optredens in Nederland, werd er gespeeld in Praag, 
Bratislava, Wenen, Hannover, Stuttgard, Luzern, en Dreieichhain/Frankfurt. De 
zomer trip (met partners) naar Praag was bijzonder, omdat in het toenmalige com-

munistische Tsjecho- 
Slowakije jazzmu-
ziek door het regiem 
slechts oogluikend 
en gecontroleerd 
werd toegestaan. 
De stad hing vol met 
rode spandoeken met 
teksten van de com-
munistische partij. 
De band repeteerde 
min of meer illegaal in 
het conservatorium, 
werkte mee aan een 
radio-uitzending en 
nam deel aan een fes-
tival. Het vervoer ging 
met een oude stads-
bus, georganiseerd 

door bevriende Tsjechische collega muzikanten. In Wenen trad de band op in 
Jazzland, dé jazzclub van Wenen en in een groot warenhuis op de derde etage, 
tussen de japonnetjes. Dit alles onder de bezielende leiding van Andor, die ieder-
een in zijn eigen taal te woord stond en het allemaal vooraf vanuit Nederland had 
georganiseerd. Ook 1987 was een druk buitenlands jaar. Opnieuw optredens in 
Wenen, Bratislava, Biel in Zwitserland, Karlsruhe en Hannover. De bezetting van 
de band was hetzelfde gebleven. 
In 1988 veranderde dat door het plotseling overlijden van kornettist/violist Eti-
enne Francois. Andor moest op zoek naar een nieuwe melodie man naast Leo 
Sluimers, die in de frontline altijd prima had samengewerkt met Etienne en die 
goede vrienden waren geworden. Het werd Ad Houtepen uit Breda, een ervaren 
kornettist/saxofonist uit de Victoria Band. Ad had ook ervaring met het schrijven 
van arrangementen; een talent waar Andor in de toekomst steeds meer gebruik 
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van wilde maken om compacter te kunnen spelen, om het repertoire voor le-
zende invallers direct toegankelijk te maken en om de saxofoongroep met een 
extra saxofonist uit te breiden. Daar kwam bij dat Andor, alhoewel een redelijke 
pianist, niet de kennis bezat om nummers te arrangeren. Ad kon dat wel. Door 
zijn  komst veranderde een aspect van de organisatie, want Ad was werkzaam 
in het onderwijs en daardoor niet altijd beschikbaar. Andor loste dat op door 
meerdaagse optredens in het buitenland te plannen in de schoolvakanties. De 
andere bandleden stelden zich over het algemeen flexibel op ten aanzien van 

de geplande data voor optre-
dens. Toch kwam het voor dat 
er vervangers moesten worden 
gezocht. Andor was daar nooit 
blij mee, maar door zoveel mo-
gelijk vaste vervangers in te 
schakelen, konden die proble-
men meestal worden opgelost,  
zonder de kwaliteit van de band 
aan te tasten. Echter, alleen nog 
in schoolvakanties op tournee 
te gaan, veroorzaakte bij som-
migen problemen aan het thuis-
front. Familiebelangen kwamen 
in het geding. Wat was belang-

rijker? Een familie tripje in de schoolvakantie met vrouw en kinderen naar de 
Ardennen? Of een optreden met de band 2000 kilometer verderop in Wenen? 
Voor Andor was die keuze niet moeilijk. Hij eiste onvoorwaardelijke aanpassing 
aan zijn planning en verloor daarbij uit het oog dat de bandleden omhoog geval-
len amateurs waren en geen fulltime profs.
In november 1988 nam de band deel aan het Göttinger Jazz Festival: 
 ‘Unter der Leitung des Pianisten Andor Lukacs spielen neun bekannte und er-
fahrene Musiker der Niederländischen Oldtime Jazz Szene anspruchsvollen, 
swingenden und fröhlichen Hot Dance und Jazz Music,’ aldus het programma-
boekje van het festival.  
                                                                                                                                                                   
Na weer een paar dagen van huis en een duizendtal gevaarlijke snelwegkilome-
ters, vond ik dat het mooi geweest was. Begin 1989 deelde ik Andor mee na tien 
jaar te willen stoppen. Ik stelde voor dat mijn vaste vervanger, Victor Bronsgeest, 
mijn plaats zou innemen. Dat lukte meteen, omdat Victor graag wilde en Andor, 
zoals een goede bandleider betaamt, de continuïteit van de band voorop stelde. 
De jaren daarna kende de band vele wisselingen in de bezetting. Na 2010 werd 
het steeds moeilijker om optredens te krijgen voor een band van negen man. 
Financieel kwam de zaak vaak niet rond, de aandacht voor classic jazz nam eer-
der af dan toe en de leeftijd ging tellen. Hij had er 34 jaar op zitten als regelneef, 
presentator, reisleider, chauffeur en pianist en trok zich in het najaar van 2012 
terug uit zijn orkest. De band zelf bleef, tot op vandaag de dag, bestaan ( zie de 
website) Niemand van de oorspronkelijke basisbezetting was toen nog lid van 
de band. Andor heeft al die jaren op eigenzinnige wijze geprobeerd classis jazz  
en de band op een artistiek zo hoog mogelijk peil te houden. Hij overleed op 20 
december 2020 op 81-jarige leeftijd. Persoonlijk heb ik 10 jaar deel uitgemaakt 
van de band, veel mooie muziek gemaakt en veel plezier gehad. Dank je Andor, 
het was zeer de moeite waard. 

Hans Kip.
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Even terugkijken. 17-10-2021
Andors Jazzband
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Twee vrouwen, drie mannen, ze vormen de redactie van ons clubblad en laten vier keer per jaar 
32 vol gedrukte pagina’s op u los; in dit jubileumjaar zelfs 40 pagina’s. En dat al 20 jaar! 
Zoals er aan alles een begin is, zo is dat vanzelfsprekend ook bij ons clubblad het geval. In het 
eerste jaar van het bestaan van de jazzclub werd u, de clubdonateurs, - die heetten toen nog 
leden - van de clubactiviteiten kond gedaan door middel van gefotokopieerde A-4tjes in brief-
vorm. Het toenmalige bestuur - even ambitieus als het huidige - wilde natuurlijk een echt blad 
en in de loop van 1993 vroeg de voorzitter, die toen ook al Sam heette, aan mij zo’n blad op te 
zetten; ik was werkzaam in de uitgeverswereld.
Na een paar vergaderingen met de nieuw gevormde redactie, een aantal van ons zit er nog 
steeds in, waren we zo ver en in november 1993 verscheen jaargang 1, nummer 1, nog zestien 
pagina’s dun; intussen mogen we al weer lang 32 pagina’s vullen. In dat eerste nummer stond 
een recensie van een optredend orkest (Poultry Jazzband), er was een artikel over ’Hoe werkt 
een jazzband?’ ,de aankondiging van orkesten op de volgende drie club-middagen (Circus 
Square Jazz Band, Big Mama’s Jazzband en de Evergreen Jazzband) en de jazzagenda met 
‘Waar spelen de Enkhuizer orkesten?’ En toen was het blad al vol, want er stonden ook ad-
vertenties in; de mening van het bestuur was, net als nu, dat het blad zichzelf moest kunnen 
betalen. 

Hot News: 
we maken hem met plezier

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

Lid vereniging Goud- en Zilversmeden

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

www.deGraaffvanEnckhuysen.nl

Autorijschool KOK

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

Enkhuizen

Hans Ruiter
Schoenmakerij

Schoen- en Lederreparatie
Onderhoudsmiddelen 
Sleutelservice

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

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

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

LOODGIETERSBEDRIJF

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

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

Voor de beste koffie, 
thee en chocolade 

bij u thuis!

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

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

Professionele audio-, 
video- en lichtapparatuur

www.ruberg.nl

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

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

www.univertaal.nl

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

                                           Dick Turksma

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

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

 

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

Oriental
Jazzband

Enkhuizen

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

Herringtown 
Jazzband

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

Spirit of Gospel
New Orleans Band & Gospelsingers

www.gospelsingers.nl

Freetime
Old Dixie
Jassband

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

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

Pizzeria/Lunchroom

BELLA VITA
Rick Jong & Gwyneth Beemster

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

Uw advertentie 
zou hier goed 

staan.
Voor informatie:

info@sgtpeppersjazzclub.nl

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

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

Website: www.data-force.nl

Verkoop en reparatie
Computer speciaalzaak

van computers; onderdelen

Café - Restaurant - Terras

De Mastenbar
Het gehele jaar geopend - Serre voor 

vergaderingen en kleine gezelschappen - 
Overdekt, verwarmd terras.

Uitstekende keuken en een gezellige ambiance

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

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

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

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

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

Reconnective Healing TM
The ReconnectionTM

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

TM

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

Lollapalooza
Jazz

Opmerkelijk / opvallend in zijn soort

Wij rekenen geen voorrijkosten!

Voor informatie:
www.lollapaloozaoldjazz.webklik.nl

Ruimte 
te huur 

Informatie:

info@sgtpeppersjazzclub.nl

Live Music, Big Screen, 
Football/Rugby

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

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

* Paling en zalm uit eigen rokerij
* Diverse relatiegeschenken
*  Van vissalade tot compleet buffet
* 7 dagen per week open
* 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
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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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MOOOI   TIVOLI  KARTELL  MALENE BIRGER  7D 

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

Hans Ruiter
Schoenmakerij
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Tel.: 0228 - 31 87 27

St. Janstraat 32-34
1601 HE Enkhuizen
Tel.: 0228 - 31 22 58
www.decohomebloemendaal.nl
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voor buiten en binnen
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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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Brieven kunt u sturen naar:
Redactie Sgt. Pepper’s Hot News
Talingshof 8
1602 NX Enkhuizen

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

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

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

Reconnective Healing TM
The ReconnectionTM

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

TM

Lollapalooza
Jazz

Opmerkelijk / opvallend in zijn soort

Wij rekenen geen voorrijkosten!

Voor informatie:
www.lollapaloozaoldjazz.webklik.nl

Ruimte 
te huur 

Informatie:

info@sgtpeppersjazzclub.nl

Live Music, Big Screen, 
Football/Rugby

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

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

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

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

www.schildervis.nlwww.schildervis.nl

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

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

Melkmarkt 4, 1601 HC EnkhuizenMelkmarkt 4, 1601 HC Enkhuizen

Voor reservering en informatie:

(Op feestdagen geopend)

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

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

Molenweg 2D, 1601 SV Enkhuizen
Tel.: 0228 - 32 33 60

E-mail: Info@data-force.nl
Website: www.data-force.nl

Verkoop en reparatie
Computer speciaalzaak

van computers; onderdelen

S.D.G.
SCHILDERWERKEN

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

Dijk 38, 1601 GJ Enkhuizen
www.slijterijdedijk.nl

Service & Kwaliteit

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

Lid vereniging Goud- en Zilversmeden

Autorijschool KOK
Enkhuizen

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

Geopend vanaf 17.00 uur

H.J. Schimmelstraat 10, 1601 HS Enkhuizen. 

Telefoon: 0228 - 31 64 04

52

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

www.deGraaffvanEnckhuysen.nl

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

Professionele audio-, 
video- en lichtapparatuur

KENZO  PATRIZIA PEPE  FLOS 
 IITTALA  HANS UBBINK  PALAU  ILLY  GIRBAUD 

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

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

Hans Ruiter
Schoenmakerij

Schoen- en Lederreparatie
Onderhoudsmiddelen 
Sleutelservice

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

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

Schildersbedrijf
voor buiten en binnen

Piet Smitstraat 73, 1602 VB Enkhuizen

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

Voor informatie:
www.lollapaloozaoldjazz.com
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Dit bijzondere instrument is be-
gin jaren twintig van de vorige eeuw 
op de markt gebracht (voor $60,-) 
door het succesvolle zilversmidsbe-
drijf Reiffel&Husted uit Chicago. Het 
is een soort hybride samensmelting 
van de saxofoon en de trombone. 

Snub Mosely (1905-1981) was een be-
langrijke exponent die dit onhandige 
apparaat met al even  wankele intonatie 
bespeelde 
(bron: WMIC.net).

Het instrument is niet populair geworden binnen de (jazz)muziekwereld. De prijs 
daarentegen heeft in de afgelopen 100 jaar een behoorlijke ontwikkeling door-
gemaakt. (www.ebay.com)

De schuifsaxofoon

Snub  Mosely
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Wim Keller in cijfers

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

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

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

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

                                                                                                  Wim Keller

MEUBELS - BEDDEN - TAPIJTEN - GORDIJNEN

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

Ruimte 
te huur 

Informatie:

info@sgtpeppersjazzclub.nl

 

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

Oriental
Jazzband

Spirit of Gospel
New Orleans Band & Gospelsingers

www.gospelsingers.nl

Onze adverteerders maken 
de uitgave van Hot News 

mogelijk

Loop er eens binnen

Enkhuizen

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

Herringtown 
Jazzband

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

Voor de 
mooiste houten vloeren en laminaat

Piet & Margreet Bakker
Westerstraat 42
1601 AK Enkhuizen
Tel.: 0228 - 31 87 14
info@enkhuyzerparkethuys.nl
www.enkhuyzerparkethuys.nl

Freetime
Old Dixie
Jassband

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

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

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

Voor de beste koffi e, 
thee en chocolade 

bij u thuis!

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

MEUBELS - BEDDEN - TAPIJTEN - GORDIJNEN

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

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

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

LOODGIETERSBEDRIJF

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

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

LOODGIETERSBEDRIJF

HEIJSELAAR v.o.f.

   werkzaamheden                                                       

   en toiletrenovaties

Lollapalooza
Jazz

Opmerkelijk / opvallend in zijn soort

Wij rekenen geen voorrijkosten!

Voor informatie:
www.lollapaloozaoldjazz.webklik.nl

Ruimte 
te huur 

Informatie:

info@sgtpeppersjazzclub.nl

Live Music, Big Screen, 
Football/Rugby

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

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

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

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

www.schildervis.nlwww.schildervis.nl

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

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

Melkmarkt 4, 1601 HC EnkhuizenMelkmarkt 4, 1601 HC Enkhuizen

Voor reservering en informatie:

(Op feestdagen geopend)

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

Lollapalooza
Jazz

Opmerkelijk / opvallend in zijn soort

Wij rekenen geen voorrijkosten!

Voor informatie:
www.lollapaloozaoldjazz.webklik.nl

Ruimte 
te huur 

Informatie:

info@sgtpeppersjazzclub.nl

Live Music, Big Screen, 
Football/Rugby

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

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

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

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

www.schildervis.nlwww.schildervis.nl

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

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

Melkmarkt 4, 1601 HC EnkhuizenMelkmarkt 4, 1601 HC Enkhuizen

Voor reservering en informatie:

(Op feestdagen geopend)

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

Pizzeria/Lunchroom

BELLA VITA
Rick Jong & Gwyneth Beemster

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

Uw advertentie 
zou hier goed 

staan.
Voor informatie:

info@sgtpeppersjazzclub.nl

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

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

Website: www.data-force.nl

Verkoop en reparatie
Computer speciaalzaak

van computers; onderdelen

Café - Restaurant - Terras

De Mastenbar
Het gehele jaar geopend - Serre voor 

vergaderingen en kleine gezelschappen - 
Overdekt, verwarmd terras.

Uitstekende keuken en een gezellige ambiance

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

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

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

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

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

Reconnective Healing TM
The ReconnectionTM

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

TM

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

Het is geen geheim dat Enkhuizen in de traditionele jazzwereld de titel draagt 
van “Hottest Place in the North”. De geschiedenis van jazzmuziek in deze stad 

gaat terug naar vorige eeuw 
tot in 1933. In de jaren 
daarna hebben bijna 50 (!) 
jazzbands in de Haringstad 
het licht gezien, momenteel 
(eind 2021) bestaan er nog 
acht en wel in full swing. Wat 
bijzonder is: bijna 20 bands 
hebben één of meerdere 
studio- of liveregistraties 
gemaakt, in de vorm van 
bijna 90 LP’s, muziekcas-
settes en-of cd’s. Van deze 
Enkhuizer muzikale produc-
tiviteit is nu een discografie 
samengesteld. Het spit- en 
graafwerk heeft een boek-
werk opgeleverd van nota 
bene 52 bladzijden, voor-
zien van de totale lijst van 
de 50 Enkhuizer jazzbands. 
De onderzoekers/schrijvers 
zijn Gerard Bielderman en 
Sam Verbeek. Zwollenaar 
Bielderman heeft bijna 300 
discografieën op zijn naam 
staan over de opnamen van 
jazzmuzikanten en -bands 
uit Europa en de USA. Enk-
huizer Sam Verbeek is trom-
bonist/zanger van de voor-
malige jazzband The Old  
Fashioners en voorzitter van 
Sgt. Pepper’sJazz-Club. 
 

De Discography Enkhuizer Traditional Jazzbands is te koop voor slechts  
€ 9,= incl. portokosten (buitenland € 10,=). En bestellen is eenvoudig: stuur een  
mailtje naar: gerard.bielderman@telfort.nl met vermelding van het gewens-
te aantal en adresgegegevens. U ontvangt dan de verdere betaalinformatie.  
Na betaling ontvangt u binnen enkele dagen uw bestelling.
Natuurlijk kunt u ook op de club de Discography reserveren en dus bestellen.
        

Sam Verbeek
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De Joseph Lam Jazzclub uit Amsterdam bestond van november 1976 tot juni 
1996 en daarna zijn er nog twee mislukte herstart pogingen geweest. Tussen no-

vember 1976 en februari 1985 
was de Joseph Lam Jazzclub 
gevestigd aan de Laagte Ka-
dijk nr. 35 (ongeveer bij het 
zuidelijke begin van de IJtun-
nel). De opening werd op 27 
november 1976 gevierd met 
een streetparade vanuit Café 
De Tap op de Prinsengracht 
478. Er speelden daarbij vier 
bands, waaronder The Animal 
Crackers. Deze band speelde 
voornamelijk op het Leidse-
plein. Ik was daarbij aanwezig 
en het was de eerste keer dat 
ik live jazz hoorde. Maar dat 

gaf nog geen aanleiding om gelijk naar de Joseph Lam Jazzclub te gaan. Ik 
had geen idee waarin ik terecht zou komen (achteraf bezien een hele stomme 
gedachte!) en bovendien was het een eind van m’n woonadres in Amsterdam 
verwijderd en moest ik dat allemaal door de stad fietsen. Dat duurde zo een 
aantal maanden, totdat ik in een krantje las dat op 8 april 1977 The Dutch Swing 
College Band in Joseph Lam zou optreden. Dat was eindelijk aanleiding om daar 
heen te gaan. Inmiddels had ik een paar lp’s van deze band in mijn bezit en wist 
dat de band altijd met een schuivende trombone in Way Down Yonder In New 
Orleans startte. Maar de trombonist Dick Kaart was niet aanwezig. Die trad op in 
het orkest bij Eén van de Acht van Mies Bouwman en was wat later. Hoe moest 
dat nou gaan? Waarschijnlijk was ik de enige die zich daar zorgen over maakte, 
want Peter Schilperoort deed een soortgelijke opening op baritonsax. Het was 
een geweldige avond met heel veel publiek, maar ik kende helemaal niemand, 
dus zei de ‘eetstal’ ik de hele avond haast niets. Er waren twee heren in een 
opvallend driedelig pak. voor het podium te bekennen. De ene was Dolf Waar-

denburg en de andere Fred 
Horn, die later penningmees-
ter van de Amsterdamse Jazz 
Club bleek te zijn. De Am-
sterdamse Jazz Club organi-
seerde de optredens van de 
buitenlandse orkesten en de 
beter betaalde Nederlandse 
orkesten in Joseph Lam. The 
Dutch Swing College Band 
was de eerste band die ge-
regeld was. Ré Gruetters was 
eigenaar van de Joseph Lam 
Jazzclub en organiseerde de 
optredens van alle overige 

Joseph Lam Jazzclub. De eerste jaren. 

Ingang Jazzclub Joseph Lam.
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Even verder terugkijken Nederlandse jazzbands, waaronder de Joseph Lam Jazzband, waarin hij zelf 
klarinet en altsaxofoon speelde. Normaliter was Joseph Lam drie dagen in de 

week geopend, op vrijdag en 
zaterdag bands en op zondag 
jamsessies. Tijdelijk werd ook 
nog de donderdag benut voor 
wat modernere bands. Ik weet 
niet of er vandaag de dag nog 
jazzclubs in de wereld zijn, die 
zoveel dagen in de week ge-
opend zijn. Dit was dus echt 
ongelofelijk. De openingstijden 
waren dat ook, want de bands 
traden tussen 22 uur ‘s avonds 
en twee uur ‘s nachts op. De 
Amsterdamse Jazz Club haalde 
dus bands als Charquet, Max 
Collie, Seatown Seven, The Wa-
tergate Seven & One en Sammy 
Rimington om er maar enkele 
van te noemen. De avond na 
The Dutch Swing College Band 
traden op de zaterdag The Ani-
mal Crackers op en dus ging ik 
weer en ook de weken/maan-
den/jaren daarna. Ik leerde 
steeds meer mensen kennen, 
zodat er altijd wel iemand was 
om een praatje mee te maken. 
Het podium van Joseph Lam 
vond ik in het begin nogal laag. 
Ik was de hoge podia van pop-
bands gewend zoals je op TV 
kon zien, maar dat lage podium 
was nooit een probleem. In de 
zomer van 1978 was eigenaar 
Ré Gruetters op vakantie en 
toen bleek er nog een eigenaar 
te zijn, namelijk Hans Hoff. Hij 
was iemand die zoveel moge-
lijk anoniem wilde blijven, maar 
hij was wel de financiële man en 
ook degene die de bouwkundige 
plannen van de club leidde. Hij 
speelde tenorsax en sopraansax 
en op een heel goed niveau. In 
de jaren ‘80 bleek dat het adres 
aan de Laagte Kadijk niet langer 
voor de jazzclub gebruikt kon 

worden. Na een forse verbouwing werd op 21 februari 1985 een nieuwe club 
geopend aan de Van Diemenstraat 8. 

Jur Voorwerk

Ré Gruetters en Hans Hoff.
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Even terugkijken….. 
50 jaar Freetime Old DixieJassband

Eerste repetitie in de Drommedaris.

FreetimeStreetparaders

2011: Jaap de Wit Sr. & Leo Hamels.1994.

Oudejaarsconcert 1975.

OJC 1980 met Jan Sutherland & Rob Vlam. Engeland.  Foto onder is Preservation Hall.
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Jacintha sprak met: Wim Keller
Als eerbetoon en ter nagedachtenis aan Wim plaatsen we nogmaals het inter-
view dat Jacintha met hem had in 2003.
Een gesprek met een soort van wandelende encyclopedie, zo voelde het in-

terview aan met Wim Kel-
ler. Een man die enorm veel 
weet te vertellen over jazz-
muziek. Een man ook die 
enorm gedreven is in het on-
derzoeken van alles wat met 
jazzmuziek te maken heeft. 
“Iemand uit Enkhuizen heeft 
mij eens een jazzkundige 
genoemd en dat vond ik wel 
een mooie titel. lk ben eigen-
lijk een enorme verzamelaar 
en niet alleen van alles op 
jazzgebied, maar ook de ge-
schiedenis van de tweede 
wereldoorlog heeft mijn inte-
resse. Waarschijnlijk omdat 
ik geboren ben in die oorlog. 
lk ben opgegroeid in Am-
sterdam en speelde daar op 
de puinhopen in het haven-
gebied. Wij hadden in die 
tijd radiodistributie en je had 
dan naast de twee Neder-
landse zenders ook een paar 
buitenlandse, waaronder de 
BBC. lk luisterde veel naar 
Amerikaanse entertainment-
muziek en was al snel erg 
gek op rock ‘n roll. Nadat ik 
genoeg gezeurd had bij mijn 
ouders, kreeg ik een pick-up 

en kon ik mijn eerste plaatje kopen:”Rock around the Clock” van Bill Haley. Later 
kreeg ik er een oud versterkertje bij en werden de buren horendol van mijn muziek. 
Mijn vader noemde het hotsieknotsie muziek en hield het meer bij Johnny Jordaan.” 

Ongeneeslijk ziek 
Nadat het thuisfront net een beetje gewend was geraakt aan de rock ‘n roll van 
Wim, ging hij andere muziek ook wel erg leuk vinden. “lk had een vriend, Wim 
de Groot, en die was ook nogal met muziek bezig. Op een gegeven moment zei 
hij tegen mii dat ik eens een keer naar echte muziek moest gaan luisteren, naar 
jazzmuziek dus. Hij liet mij Sidney Bechet horen en dat vond ik wel wat. Je eerste 
indrukken zijn natuurlijk enorm belangrijk én bepalend voor de rest van de smaak. 
Wel, ik kan zeggen dat mijn belangstelling meer dan gewekt was. lk merkte dat 
ik op zoek was naar elementen in de muziek die me enorm aanspraken: de im-
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provisatie. Het is in de jazz net als in het leven: je moet wel kunnen improviseren. 
Ondertussen bleek ik, net zoals Pim Gras dat zo mooi heeft gezegd, aan het 
jazzvirus te lijden en werd ik ongeneeslijk ziek verklaard.” De vriend van Wim 
ging wat betreft de jazzstijl meer de moderne kant op; Wim daarentegen was 
op zoek naar de oorsprong. ‘lk las allerhande muziektijdschriften, want ik wilde 
er alles van weten. In die tijd had je ook in Panorama een serie muziekverhalen 
en die pluisde ik dan ook helemaal uit. lk schafte plaatjes aan van onder andere 
Bix Beiderbecke en Louis Armstrong en kon daar uren naar luisteren. Naar een 
concert was ik nog nooit geweest; bij mij gebeurde alles in mijn zijkamertje en 
verder niet. Tja, en dan krijg je zomaar de drang om zelf mee te doen, om een 
instrument te gaan bespelen. lk hoorde dat er een klarinet te koop stond voor f 
75,- en heb die toen meteen van geleend geld gekocht. Tot verdriet van de buren 
begon ik driftig met het oefenen van toonladders en ging ik meespelen met pla-
ten. Nou, dat hebben ze echt geweten. Ze waren heel blij toen ik in dienst ging.”  

Amsterdamse stijl 
In militaire dienst zat Wim bij de radio-afdeling (zou daar de grondslag gelegd 
zijn voor zijn huidige radiobaan?). “lk zat hele dagen bij de seinapparatuur en 
moest dan verbinding houden met het eerste legerkorps tijdens oefeningen. Dat 
betekende, dat je zeer weinig daadwerkelijk hoefde te doen en dat gaf mij mooi 
de gelegenheid om op mijn klarinet te spelen tijdens werktijd. Na mijn dienst-
tijd luisterde ik weer veel naar de radio en ook naar de uitzendingen van Michiel 
de Ruijter. lk hoorde toen dat er op de Hoogte Kadijk in de blokhut een bandje 
kwam spelen: de Bixieland Stompers. lk erheen natuurlijk. De eerste avond keek 
ik mijn ogen uit en zat ik te genieten van de muziek. De tweede avond zeiden 
ze tegen me: ‘ben je er al weer?’ Herman Openneer vroeg of ik het soms leuk 
vond. lk raakte met hem aan de praat en hij nodigde mij uit om een keer bij hem 
thuis te komen. Dat was een belevenis op zich. Ze hadden daar een echte aap in 
een kooi in huis! Herman was een 78-toeren platenverzamelaar en hij heeft me 
heel veel geleerd over de geschiedenis van de jazzmuziek. Die man wist toen 
al zoveel te vertellen.” Het zaaltje op de Hoogte Kadijk werd geëxploiteerd door 
een mevrouw die alles goed in de hand hield. ledere zondagavond werd er ge-
speeld door een ieder die dat wilde: echte jamsessions dus. Nadat Wim er een 
paar keer als bezoeker was geweest, nam ook hij zijn klarinet mee. “lk wilde mijn 
capriolen op de klarinet ook wel eens laten horen, dus ik zorgde dat ik er vroeg 
was, want dan kon je nog een set meedoen. Na tien uur kwam je namelijk niet 
meer aan bod, dan kwamen de routiniers. Om tien uur werd een soort contributie 
opgehaald: iedere bezoeker legde dan 50 cent op de grote houten schaal die 
rondging. lk heb in die tijd ook nog een half jaar les gehad van Rudolph van de 
Bruinhorst. lk moest er drie kwartier voor fietsen om dan een uurtje met hem te 
oefenen op een klein kamertje. Langer mocht er niet gespeeld worden van zijn 
hospita. Al met al heb ik zo’n 20 jaar gespeeld. Elke zondagavond in de Blokhut, 
later de Joseph Lam Jazzclub. lk speelde dus altijd met verschillende mensen, 
want ik deed alleen mee met jamsessions en zat niet zelf vast in een band. 
Dat leek me namelijk helemaal niets: al die vaste nummers die je dan moest 
spelen. Nu was het elke keer weer anders. En als ze mii vroegen welke stijl ik 
speelde, dan zei ik altijd: de Amsterdamse stijl: 90% bluf en 10% techniek.”  

Gedwongen leergierigheid 
De drang om naar muziek te luisteren werd voor Wim groter dan het zelf spelen. 
“Voor mij was dat spelen geen heilig moeten. lk kreeg het steeds drukker met 
mijn baan en het uitbreiden van mijn muziekverzameling. Ook ging ik meer naar 
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concerten. Zo ging ik met mijn vrienden op zaterdagavond altijd naar de Lanx, 
dat was een studentensociëteit. Wij waren eerder boefjes dan studenten, maar 
we mochten er toch naar binnen. De New Orleans Seven trad daar dan op en dat 
was geweldig. Wat mij ook bij gebleven is uit die tijd waren de nachtconcerten 
in het concertgebouw. Deze begonnen om twaalf uur ‘s nachts en waren echt 
schitterende happeningen. lk heb daar heel wat bekende muzikanten gezien zo-
als Duke Ellington, Benny Goodman, Oscar Petersen, Lionel Hampton, Count-
Basie.” Naast het luisteren naar muziek bleef Wim ook bezig met achtergronden 
uitpluizen. Hij was, en is nog steeds, behept met een soort van gedwongen leer-
gierigheid. “Er blijkt gewoon meer in de muziek te zitten dan je zo op het eerste 
gehoor denkt. lk heb een boek, Pictorial History of Jazz, uitgebracht en geschre-
ven door Orrin Keepnews en Bill Grauer, en daar kan ik uren in kijken. De muziek 
hoor ik dan in mijn hoofd. Je kunt de jazzliefhebbers eigenlijk in drie groepen ver-
delen: je hebt een groep die de muziek leuk vindt en het heerlijk vindt om daar een 
feest van te maken; je hebt ook een groep die naast het luisteren naar de muziek 
ook een instrument bespeelt en daar weer plezier uithaalt; en dan is er nog een 
groep die het leuk vindt om te graven naar de achtergronden van de muziek. Tot 
die laatste groep behoor ik dus. En het leuke is dat ik nog steeds nieuwe dingen 
vind. Naast het snuffelen in tijdschriften en boeken gebruik ik nu uiteraard ook 
internet. Ach, net zoveel als er jazzmuziek gespeeld is, is er over gekletst en in 
boeken gepubliceerd.” Wim heeft inmiddels een aardige verzameling thuis staan. 
zijn huis puilt werkelijk uit: het archief wat hij heeft aangelegd beslaat zo’n 10.000 
platen, 1000 cd’s, vele videobanden, tijdschriften en boeken. Alles heeft hij naar 
stijl geordend. Zo heeft Wim een gedeelte met oud zwart materiaal, Swing, En-
gelse stijl, Amerikaanse dixieland, blues en uiteraard Nederlandse jazzmuziek.  

Achter de keukendeur 
Het Nederlandse repertoire kwam Wim ook in Enkhuizen tegen. “Via een tip van 
iemand over een woning kwamen we in Westfriesland terecht. lk was twee keer 
eerder in de omgeving geweest. De ene keer voor een concert van The Beat-
les en de andere keer, weer in Blokker, voor een concert van Louis Armstrong. 
Toen we dan een keer verder Westfriesland inreden, kwamen we plaatsnamen 
tegen waar we nog nooit van gehoord hadden. We dachten dat Lutjebroek al-
leen in een boek voorkwam. Zo belandden we dan in Grootebroek. Toen we 
daar een beetje gesetteld waren, las ik in de krant over het eerste jazzfestival 
in Enkhuizen. lk dacht, wat heb ik aan mijn pet hangen, een heus jazzfestival 
zo goed als in mijn achtertuin? We waren een keer op zondag in Enkhuizen 
geweest en daar was alles uitgestorven. Het enige dat open was, was de kerk. 
Het festival pakte echter goed uit. Als publiciteitsmedewerker van Dr. Jazz heb 
ik nog folders uitgedeeld tijdens dat eerste festival. Het leuke was ook, dat ik 
weer allerlei kennissen en muzikanten tegenkwam. lk kende er velen uit de Am-
sterdamse tijd en vond het dan ook heel leuk om hier bijvoorbeeld Dick Turk-
sma weer tegen te komen. Na een aantal jaren kreeg ik genoeg van de kroe-
gentocht. Wel ga ik nog heel graag naar de streetparade. Vooral de aankomst 
met de boten vind ik schitterend.” Ondanks dat Wim in Grootebroek woonde, 
ging hij nog heel wat jaren op zondagavond naar Amsterdam. “De organisatie 
veranderde wat in de Blokhut. Ook ik heb daar nog de hand in gehad, maar 
ik hield alleen niet zo van vergaderen. Overdag was er een sportschool bezig 
in de ruimte en op zondagavond was het jazzmuziek en nog steeds werd er 
gewerkt met jamsessions. Wanneer er geen drummer was, stond er achter de 
keukendeur een wasbord en kon iemand op die manier meedoen en het ritme 
aangeven. Dat wasbord heb ik nu thuis staan. Na de Blokhut werd de Joseph 
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Lam Jazzclub opgericht. lk ben daar nog zo’n zeven jaar geweest, maar op een 
gegeven moment had ik geen zin meer om weer naar Amsterdam te rijden.”  

Lekker kletsen 
Wim had niet alleen allerhande contacten met muzikanten, maar ook met pla-
tenmaatschappijen. Zo kwam hij in contact met de perschef van Phonogram en 
stond hij aan de wieg van de eerste plaat van de Animal Crackers. “De groep 
String and Brass was in de studio uitgenodigd om een plaatje te maken. lk had 
de platenmaatschappij getipt dat dit een leuke groep was. Hans van Hemert 
kwam toen eerst als scout langs om te luisteren of het wat was. Hij vond ze 
goed genoeg en zo belandden ze in de studio. Maar de vonk sloeg daar niet 
over. Ze waren eigenlijk te netjes. Zelf zei de groep toen dat ze dan de Animal 
Crackers maar moesten uitnodigen, want dat was waarschijnlijk de band die ze 
zochten. En zo werd de eerste plaat van deze band gemaakt.” Het studiowerk 
trok Wim ook op een andere manier. Toen er een advertentie in de krant stond 
waarin medewerkers werden gevraagd voor Radio Enkhuizen, aarzelde hij geen 
moment en schreef hij meteen een sollicitatiebrief. “lk wilde mijn platenverzame-
ling wel ter beschikking stellen van een jazzprogramma of iets dergelijks. Tja, 
en toen vroegen ze of ik geen programma wilde maken. lk vertelde dat ik in 
dienst wel bij de radioafdeling had gewerkt, maar dat dat niet veel meer was 
dan morseseinen. Een programma maken leek mij toch wel heel wat. Van het 
een kwam het ander en opeens had ik mijn eigen wekelijkse jazzprogramma. 
lk wist helemaal niet hoe zoiets moest, had ook geen technische ervaring en 
kon alleen maar een beetje lekker kletsen. Blijkbaar was dat voldoende, want 
er kwam een technicus bij en draaien maar met die handel. In het begin nam 
ik alle muziek van tevoren thuis op zodat ik het daar alleen maar hoefde af te 
draaien. Maar gaandeweg leerde ik om zelf de techniek te doen en nu kan ik 
een programma maken waarin ook valt te improviseren en dat is wel zo leuk. 
Naast mijn wekelijkse jazzprogramma heb ik ook twee keer per week een actu-
aliteitenprogramma. Er gebeurt zoveel in Enkhuizen, dus er is altijd wel iets te 
melden. Wat dat betreft ben ik net een prullenbak. Alles wat anderen niet willen 
hebben, wordt er in geduwd. En dat maakt het programma nu net weer even 
aparter.” De manager van Grand Café Van Bleiswijk stapte op een dinsdagavond 
de studio binnen en vroeg mij of het mogelijk was live jazzuitzendingen te ver-
zorgen vanuit zijn etablissement en dat doen we nu al weer een paar jaar. ledere 
eerste zondag van de maand van 12.00- 14.00 uur live op Radio Enkhuizen.  

Hoor je erbij? 
Door de radio leerde Wim nog meer mensen kennen. “lk hoorde toen steeds 
meer over de jazzclub en bedacht me dat ik daar ook maar eens lid van moest 
worden. Tijdens een clubmiddag in het Peperhuis kwam ik Dick Turksma weer 
tegen en die vroeg of ik niet een stukje wilde schrijven over Eddie Condon. Hij 
wist namelijk dat ik een grote fan van die man ben, en dat ik over nogal wat in-
formatie beschik, dus vandaar de vraag. Het leek mij wel leuk en zo begon ik te 
schrijven voor de Hot News. Na mijn eerste geschreven stuk mocht ik ook de re-
dactievergaderingen bijwonen. lk weet nog goed dat iemand van de redactie op 
een gegeven moment vroeg, hoor je er nu eigenlijk ook officieel bij? En dat werd 
bevestigd, dus sindsdien schrijf ik als lid van de redactie artikelen. lk heb nog heel 
wat onderwerpen die ik wil bespreken. Zolang er belangstelling is voor de mu-
ziek, blijf ik ook op zoek naar achtergronden en nieuwe wetenswaardigheden.”  

Jacintha Floris
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Jazzclub Assen 
www.jazzclubassen.nl
Champ 'Aubert Jazzclub Driebergen 
www.champaubert.com/jazzclub
Eindhovense Jazzclub OSJE
www.jazzclub-osje.nl
Haagse Jazzclub
www.haagsejazzclub.nl
Jazz at the Rhine Town Club, Wageningen
www.jazzclubwageningen.nl
Jazzclub  Jazz Hall ’72 Gorinchem
www.jazzhall72.nl 
Jazzclub Harlingen
http://ctjh.nl
 

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

De Jazzclubs
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