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Intro
Ook in de Drommedaris is iedere eerste zondag van de maand iets ‘jazzigs’ te beleven. Zij 
programmeren de meer modernere – mainstream – stijlen. Ik probeer daar zoveel mogelijk bij 
te zijn, niet in laatste plaats om mijn jazz kennis op een hoger niveau te krijgen. Enige tijd terug 
trad, als extra solist bij het trio Van Beest, een jochie van een jaar of twaalf op. Ik hou eigenlijk 
niet zo van dat soort dingen (dolfinarium idee), maar in dit geval viel het heel anders uit. (Hij 
kreeg na afloop ook geen visje.)  Deze jonge trompettist speelde een verbazend stukje mee. De 
heren van het bekende trio gingen ook bijzonder leuk met hem om en coachten hem bijzon-
der goed. Deze jeugdige solist had als drijvende kracht zijn opa achter zich, zelf uiteraard een 
jazzmusicus. Ineens bedacht ik me, dat vele muzikanten, waarmee wij bij de jazzclub gecon-
fronteerd worden, ook heel jong moeten zijn begonnen en ook vaak in het begin zijn gepusht 
door familie of vrienden. Het bespelen van een instrument komt je nu eenmaal niet zomaar 
aanwaaien. Je moet het natuurlijk leuk vinden, maar zonder talent en veel doorzettingsvermo-
gen gaat het niet lukken. Door de vaak jarenlange inspanningen van deze mensen beleven wij 
die fijne muzikale zondagmiddagen. 

 De drie J's uit Enkhuizen           

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: Sijbrandsplein 11 
Wim Keller 06 - 27 82 39 29  1601 NG 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. Gerrit Piso  bestuurslid en pr Redactie Sgt. Pepper’s Hot News
Medewerkers van verdienste:,  René Slagers  secretaris Talingshof 8    1602 NX Enkhuizen 
Helma Mol, Jaap Robijn,  Kees Knijnenburg penningmeester
Ad Schager, Henk van de Peppel, Rowan Bijl   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 

Het komt er aan !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Machteld Cambridge

Skroiverai van het bestuur
Ja, beste jazzliefhebbers, het is even wennen, maar dit is al weer de laatste Hot News van dit jaar. 
Zoals vorig jaar bekend gemaakt, zal het blad voortaan driemaal per jaar verschijnen. Dus deze 

editie is voorzien van de laatste 4 concerten 
van dit jaar. En wat voor concerten: zondag 11 
september ontvangen we de Dutch All Stars 
Jazz Band met Machteld Cambridge. Deze 
zangeres heeft een fascinerende uitstraling 
en een doorleefd stemgeluid, waarmee ze de 
Amerikaanse jazztraditie met een rijk palet van 
sfeer en klankkleur bij haar publiek tot leven 
brengt. Op zondag 2 oktober een internatio-
naal gezelschap: Harry Kanters’ Jazz Creole 
& Leroy Jones. Trompettist Leroy woont in de 
bakermat van de jazz, New Orleans. Zondag 
13 november een welbekende op de bühne: 
Joep Peeters’ Swing Band. Ten slotte een 
verjaardagsfeestje op zondag 18 december: 
45 jaar Freetime Old Dixie Jassband, voorzien 

van een Engelse verrassing, waarover – en waarvoor - hieronder uw speciale aandacht.

45 jaar Freetime Old Dixie Jassband
Zondag 18 december gaat het dan toch echt gebeuren: ‘onze’ Freetime viert haar 45ste ver-
jaardag op onze club, met een bijzonder internationaal programma. En dat geheel in kerstsfeer. 
Want, naast deze Enkhuizer jazz-fine fleur staat op de bühne een bijzondere Engelse band, die 
de afgelopen editie van het jazzfestival Keswick (GB) volledig op stelten zette: Dorine & The 
British Invasion. Afijn, verder in deze Hot News alle informatie over deze band.Let op: voor dit 
concert enkele belangrijke aandachtspunten:
het concert vindt plaats in het Amsterdamse Huis van het Zuiderzeemuseum, dus niet in het Pe-
perhuis! We verwachten namelijk een grote aanloop van jazzliefhebbers en fans; voorverkoop: 
via de site www.sgtpeppersjazzclub.nl (menu Info > kaarten bestellen) leest u alle informatie hoe 
u uw kaart(-en) kunt bestellen; na betaling liggen uw kaarten op de feestmiddag 18 december 
klaar bij de kassa; natuurlijk kunt u tijdens en vanaf de clubmiddag 2 oktober ook kaarten kopen;
ook vanaf 2 oktober, kunt u bij de De Wit, Beeld, Geluid en Witgoed in de Westerstraat 37-39 
(tel. 0228-315544) – alleen - à € 12,= kaarten kopen; of u belt naar 06-26458200 of 0228-
315544 voor - van belang zijnde – informatie.

Jazzwalk of Fame, part one 
Tijdens het 43ste Jazzfestival werd onder grote belangstelling, op zaterdagmiddag 4 juni, een 

nieuwe tegel onthuld in Sgt. Pepper’s Jazz-Walk of Fame. 
Deze keer viel de eer te beurt aan Benny Goodman, bij-
naam ‘The King of Swing’ (Chicago, 30 mei 1909 - New 
York, 13 juni 1986). De onthulling werd verricht door de 
gastspeler van het Enkhuizer jazzfestival, de  Engelse kla-
rinettist Adrian Cox. Goodman was een beroemd Ameri-
kaans jazzmusicus, die op zijn 16e begon te spelen bij het 
orkest van Ben Pollack, een van de toporkesten in Chicago. 
De combinatie van zijn klarinetspel, de muziek van Fletcher 
Henderson en een goed geoefende band zorgden ervoor 
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Benny Goodman en zijn tegel.

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!

dat hij in het midden van de jaren dertig snel bekendheid kreeg. Na zijn fabelachtige optreden 
op 21 augustus 1935 in de Palomar Ballroom in Los Angeles kreeg hij ook nationale bekend-

heid. Zijn radio-optredens zorgden voor 
een schare fans in Californië, waar hij met 
open armen ontvangen werd. Daardoor 
trok hij de aandacht van de nationale me-
dia en werd op slag beroemd. Sommige 
schrijvers hebben deze datum aangemerkt 
als de start van de swing. Velen suggereren 
dat Goodman hetzelfde succes met jazz en 
swing had als Elvis Presley met rock-’n-roll. 
Beide artiesten maakten de zwarte muziek 
populair bij een jong blank publiek. Veel van 
Goodman’s arrangementen werden jaren 
ervoor al gespeeld door het orkest van Flet-
cher Henderson en Goodman gaf dit ook 
zelf aan, maar zijn jonge fans hadden nog 
nooit van Henderson gehoord. Goodman 
drukte echter, met zijn virtuoze en creatieve 
klarinetspel, wel degelijk zijn eigen stempel 
op de stukken en was daarmee een van de 
meest vernieuwende jazzmuzikanten.

Jazzwalk of Fame part two
Het jazzfestival van dit jaar werd bezocht 
door de zoons van Phil Mason, Gregory 
en Romily. Zij waren nog nooit eerder in 
Enkhuizen geweest, dus moesten zij het 
doen met de verhalen van en over vader 
en vrienden, wat er allemaal in Enkhuizen 
gebeurde rond de club en het festival. Vorig 
jaar onthulde Hanne Mason de tegel, opge-
dragen aan haar overleden man Phil en zijn 
band. Vanzelfsprekend werden de trotse 
broers Mason op de gevoelige plaat gezet 
bij de tegel van Phil Mason’s New Orleans 
All Stars. En natuurlijk werden de Schotse 
broers onstuimig vergezeld door Adrian 
Cox, waarbij de jolijt niet kon achterblijven.
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Leerzame workshop met deelnemers van verschillende leeftijden.

Jazzworkshops 
De workshop in april jongstleden werd door een aantal enthousiaste muzikanten bezocht. Het 
was de beurt aan de gitaar en de functie daarvan in de jazz en blues, een en ander onder leiding 

van Menno Bruin. Voor de volgende workshop is het thema momenteel driftig in ontwikkeling 
bij bestuurslid Rowan en zal gehouden worden op zondag 2 oktober, voorafgaand aan de club-
middag. U wordt op de hoogte gehouden met flyers en via Facebook.

Jazz at the Cinema
Ook voor dit project geldt dat de eerste keer in mei een geslaagde editie was. De bezoekers 
genoten volop van de film ‘Wild Man Blues’ en de muziek rond de band van Woody Allen. Een 
volgende vertoning staat op de rol voor het najaar en hierover wordt u op tijd ingelicht.

Jazzfestival Enkhuizen
De 43ste editie ligt al weer achter ons. Een zonovergoten weekend met swingende muziek uit 
alle hoeken en gaten van onze stad. Een compliment voor het bestuur en alle medewerkers! 
Volgend jaar weer? Jazeker: 9, 10 en 11 juni 2017.

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

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

Enkhuizer Jazz Archief
Hebt u nog jazzspullen uit het verleden, vooral over de jaren 1974-1978, knipsels, foto’s, video- 
of filmbeelden of andere hebbedingetjes die u wilt ‘storten’ in ons Enkhuizer Jazz Archief, neemt 
u dan contact op met ondergetekende, telefoon 0228-314791.
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Jazzclub Assen 
www.jazzclubassen.nl
Champ 'Aubert Jazzclub Driebergen 
www.champaubert.nl
Charlestown Jazzclub Nijmegen
www.everyoneweb.com/charlestown
Eindhovense Jazzclub OSJE
www.osje.dse.nl
Haagse Jazzclub
www.haagsejazzclub.nl
Jazz at the Rhine Town Club, Wageningen
www.jazzclubwageningen.nl
Jazzclub  Jazz Hall ’72 Gorinchem
www.jazzhall72.nl
Mardi Gras Jazzclub Oss
www.jazzoss.nl

Meerjazz
www.meerjazz.nl
Noord-Nederlands Jazzgilde
www. nnjg.nl
Oude Stijl Jazzclub Zuid Limburg
www.oudestijljazzclub.nl 
Jazzclub Tiel 
www.stichtingjazzpromotiontiel.nl
Storyville Jazzclub Arnhem
www.storyville-jazzclub.nl
The Swinging Carrots Dongen
www.theswingingcarrots.nl
Triangle Jazzclub
www.trianglejazzclub.nl
Jazz-Sociëteit Zutphen
www.jazzclubzutphen.nl 

De Jazzclubs

Wilt u weten wat er in een jazzclub te doen is?  Typ het adres dan in de adresbalk van 
uw internet browser. Druk op de enter-toets en u weet het.

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. 

Jazz op Radio Enkhuizen
Voor het geval u het nog steeds niet weet, elke dinsdag presenteert ‘onze’ Wim Keller een 
fantastisch jazzprogramma op de lokale radio, getiteld ‘We call it music, Jazzmusic’. Naast 
steengoede muziek, zit het programma boordevol info over de jazz in Enkhuizen. U kunt het 
programma ontvangen via de kabel  (96,5 Mhz) en via de ether, dus met een ouderwetse an-
tenne (107,1Mhz). Mocht u niet op de kabel zitten, dan wel buiten de bereikbaarheid via de ether 
zijn, is er nog geen man overboord: via internet kunt u de live-opname en het programma op 
dinsdagavond tussen 19.00 – 21.00 uur, rechtstreeks beluisteren. Klik naar www.radioenkhui-
zen.nl en klik daarna op het menu LIVE.  Wilt u het programma op een ander tijdstip beluisteren? 
Dat kan via UITZENDING GEMIST. (zelfde website).  Waar u ook bent op deez’ aardkloot: veel 
luisterplezier.

Sam Verbeek
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Het collectief stond als een huis. Arend Huisman, een van Nederlands beste trombonisten.

Een welverdiend applaus.

Johan Lammers, ook bekend van Andor’s Jazzband.

Ronald blijft een top-rietblazer.

En in de pauze: buiten “tied veur een pafke”.

Genieten ook voor jongeren.De bitterballen werden weer gretig verorberd.

Even terug kijken 20 maart
Trianon Jazzband
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The Dutch All Stars Jazz Band 
ft. Machteld Cambridge

Zondag 11 september  2016, 14.00 – 17.30 uur. Het Peperhuis, Wierdijk 18, Enkhuizen. 

Bezetting: 
Frans van Wasbeek -trompet, kornet, bügel, zang 
Eugene de Bruijn  -saxen, klarinet, gitaar, zang 
Henk van Muijen  -trombone, zang 
Jan Gombert  -banjo, gitaar
Jacques Kingma  -bas 
Kuuk Griep  -drums 

Speciale gasten:
Machteld Cambrifde -zang
Hans Heinhuis  -piano  
 
The Dutch All Stars (DAS) Jazz Band is gestart in 2000 en is sindsdien een graag geziene gast 
in jazzclubs, op festivals en bij andere culturele evenementen, zowel in binnen- als in buitenland. 
Met aanstekelijk enthousiasme brengen de bandleden een heel gevarieerd repertoire. Hierbij 
passeert een scala aan stijlen zoals: New Orleans, dixieland, blues, Chicago-style, mainstream, 
swing, maar ook boogie woogie. In de verschillende stijlen zijn duidelijk de invloeden hoor-
baar van vele jazzgrootheden zoals Louis Armstrong, Fats Waller, Benny Goodman, en  Eddie 
Condon. De leden van het orkest zijn allemaal muzikaal zeer onderlegd en hebben een schat 
aan ervaring in de jazzmuziek. De ritmesectie van de DAS Jazz is met Jacques Kingma, Frits 
Louwerens en Jan Gombert van een hoog niveau. Zij zorgen voor ongekende vaste transparant 
swingende ritmepatronen, waarbij ze de blazers op zeer professionele wijze weten te onder-
steunen. Speciaal voor het optreden in Enkhuizen neemt de band vanmiddag maar liefst twee 
gastmuzikanten mee naar Sgt. Peppers’ Jazz-Club. Dat is allereerst, niemand minder dan de pi-
anist van de Ramblers, Hans Heinhuis. - Deze beroemde formatie is opgericht op 1 september 
1926 en is thans het oudste nog optredende dansorkest ter wereld -.Toen bandleider Jacques 
Schols hem belde met de vraag of hij eventueel zin had om bij de Ramblers te komen spelen, 
hoefde hij zich geen moment te bedenken en nam het geweldige aanbod met beide handen 
aan. Daarnaast heeft DAS de authentieke jazzvocaliste Machteld Cambridge uitgenodigd. Zij 
staat bekend om haar krachtige en energieke stemgeluid, waarmee zij een scala aan klanken 
voortbrengt. De tekst is leidend voor de wijze waarop zij haar repertoire ten gehore brengt. 
Machteld heeft een fascinerende uitstraling en een doorleefd stemgeluid, waarmee ze de Ame-
rikaanse jazztraditie met een rijk palet van sfeer en klankkleur bij haar publiek tot leven brengt. 
Zij voelt zich van nature thuis in intense negrospirituals, uitbundige gospelsongs, geladen blues 
melodieën en meeslepende ballads. Daarnaast worden swingende jazz standards met de The 
Dutch All Star Jazz Band niet geschuwd. 

Aart Lub
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Harry Kanters’ Jazz Creole & 
Leroy Jones 

Zondag 2 oktober  2016, 14.00 – 17.30 uur. Het Peperhuis, Wierdijk 18, Enkhuizen. 
 
 
Bezetting: 
Leroy Jones(USA)                       -trompet, zang 
Uli Wunner(D)                              -klarinet, saxen 
Harry Kanters(NL)                       -piano 
Karel Algoed(B)                           -bas 
Frederik van den Berghe (B)       -drums 
 
Vanmiddag presenteert Sgt. Pepper’s Jazz-Club u met trots een uniek optreden van de Ameri-
kaanse trompettist Leroy Jones. 
Jones is geboren en getogen in New Orleans en behoort tot de meest interessante en creatief-
ste trompettisten onder de hedendaagse traditionele jazz-musici. Hij heeft jarenlang de wereld 
bereisd met Harry Connick Jr.. Daarnaast heeft hij - als veelgevraagd solist - met vele groten 
gespeeld, zoals Dr. John en de Preservation Hall Jazz Band. 
Leroy Jones wordt vanmiddag bijgestaan door de Nederlandse piano virtuoos Harry Kanters 
en de uit Duitsland afkomstige rietblazer Uli Wunner. 
Uli speelde al op jonge leeftijd klarinet. Toen hij geïnspireerd raakte door saxofoonlegende 
Captain John Handy is hij ook sax gaan spelen. Zijn virtuositeit en muzikale gevoeligheid, 
maar zeker ook zijn persoonlijkheid hebben ervoor gezorgd, dat Uli een grote schare vrienden 
en fans heeft in heel Europa. 
De ritmesectie wordt gecompleteerd door – waarschijnlijk de twee beste - Belgische New 
Orleans musici, de internationaal gerenommeerde Karel Algoed en Frederik van den Berghe. 
Leroy Jones is een fenomeen in de jazz en nog niet vaak in onze contreien geweest, wat dit 
concert tot een unicum maakt, zeker in combinatie met deze andere Europese top muzikan-
ten. Mis het niet!!! 

Aart Lub 
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Joep Peeters Swing Band 

Zondag 13 november 2016, 14.00 – 17.30 uur. Het Peperhuis, Wierdijk 18, Enkhuizen. 
 
  
Bezetting:   
Joep Peeters     -piano, zang 
 
bandleden          -TBD 
 
Vanmiddag kunt u genieten van deze rasechte Bredanaar en muzikale duizendpoot, die al meer 
dan vijftig jaar actief is in de jazzmuziek en sinds 1965 te horen is op jazz- en concertpodia in 
Europa en Amerika. 
Joep Peeters is geen onbekende in Enkhuizen. Naast dat hij hier bij verschillende gelegenheden 
heeft opgetreden, was hij in de beginjaren van het Enkhuizer Jazzfestival vaste presentator van 
het openingsgala in de Werf aan de Paktuinen. 
Hij is gespecialiseerd in jazz & dansmuziek 1900-1960; speelt piano, vibrafoon, saxofoon, zingt 
en is daarnaast componist, tekstdichter, muziekhistoricus, arrangeur en presentator. 
Tijdens zijn lange muzikale loopbaan speelde Joep met een waslijst aan grote jazznamen zoals 
Doc Cheatham, Scott Hamilton en Tom Baker. 
De muziek van Joep Peeters is geworteld in classic jazz en swing, rhythm & blues, jump & jive 
en boogie woogie. 
De bandleden die Joep mee zal nemen blijven nog even een verrassing, maar vast staat dat hij 
een keuze zal maken uit de hoogste regionen van musici in díé stijlen, waar Joep om bekend 
staat. Het belooft dan ook een clubmiddag te worden, die volledig past in de muzikale opvat-
ting van ‘The Big Easy’ New Orleans. En die luidt: ‘Good melodies with plenty of rhythm’. Let 
the good times roll! 
 

Aart Lub 
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Even een totaaltje.

Iedereen komt aan bod deze muzikale middag.

Een mooi applaus voor de solo’s.

De band een keer van de andere kant.

Wim vond het “steen” goedHeerlijk dansen op de klanken van de bas.

Even terug kijken 17 april
Nils Conrad and his Amazing Jazzband

We gaan vandaag knallen.
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Freetime Old Dixie Jassband 

Zondag 18 december 2016, 14.00 – 17.30 uur. Het Peperhuis, Wierdijk 18, Enkhuizen. 
 
 
Bezetting:   
Jos Reijnhout  -trompet / zang 
Jan Jaap Kroeb -klarinet /altsaxofoon 
Rob Vlam             -trombone / zang 
Piet de Wit            -banjo 
Jaap de Wit Sr. -bas / bassaxofoon / sousafoon 
John Lippe -drums / zang 
 
De tijd vliegt als het gezellig is. Dat geldt zeker voor The Freetime Old Dixie Jassband, die dit 
jaar wederom een jubileum mag vieren. Het is inmiddels 45 jaar (!) geleden dat de band is opge-
richt. En ze is nog altijd springlevend. De grondleggers van de Enkhuizer jazzscene touren nog 
ouderwets door Nederland en Europa, maar gelukkig wordt het jubileumjaar afgesloten in ‘Sgt 
Pepper’. Nog altijd heeft de band een grote aantrekkingskracht op een vaste groep trouwe sup-
porters, die ieder optreden weer op hun wenken wordt bediend met onvervalste dixielandmu-
ziek. Door de jaren heen heeft de band heel wat leden zien komen en gaan, maar de ‘Freetime 
Sound’ is steeds bewaard gebleven. De mannen, in de vertrouwde shirts met de blauwe blokjes 
en de onvermoeibare multibassist in hun midden, nemen het publiek iedere keer weer mee op 
een nostalgische reis door de jazz, waarbij - o.a.-  ragtime’s, stomps, Latin-stukken en de blues 
de revue passeren. Mede hierdoor is een optreden van deze band een afwisselende happening. 
45 jaar is een saffieren jubileum. En hoe toepasselijk kan het zijn. De saffier is een kostbare, 
transparante blauwe edelsteen, die de eigenaar o.a. kracht, eer en onsterfelijkheid verleent. 
Het saffier wordt geassocieerd met sympathie, harmonie, vriendschap en loyaliteit en alles wat 
constant en betrouwbaar is. We gaan dus nog jaren genieten van de Freetime. 
 

Aart Lub
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Dorine & The British Invasion 
Een gloednieuwe kennismaking voor Enkhuizen en een nieuwe band voor Dorine de 
Wit. Zij is opgegroeid in Enkhuizen, het warme bad van de traditionele jazz in Neder-
land. Door haar vader Piet, banjoïst van de Freetime Old Dixie Jassband, is Dorine 
geen onbekende voor de traditionele jazz-scene. Na haar verhuizing naar Cornwall 
(GB) in 2007 was ze een van de oprichters van de populaire R&B-, jazz- en ska-
band ‘Roadkill’. Ook toerde ze met de Rich Bennett Band - populair in de Britse 
jazzscene -, die in Engeland vaak ‘band van het jaar’ werd. De band trok in de clubs, 

met grote regelmaat,‘volle bakken’. Dorine’s ontspannen, maar drijvende banjospel en haar natuur-
lijke, warme zangstijl trok de aandacht; waar zij ook speelde. Zij heeft deze band samengesteld.
Jamie Brownfield, trompet
Opgegroeid in Wales, ging de negenjarige Jamie kornet spelen in de plaatselijke fanfare. Hij ont-
dekte snel jazz en raakte verslaafd aan deze muziekvorm. Waar hij kon, speelde hij mee en vorm-
de zijn eerste band toen hij 13 was. Jamie heeft zich, als zelfrespecterend trompettist, de stijlen in 
de jazz eigen gemaakt: van New Orleans, via big band en bebop. Kortom het vormde zijn krachtig 
en zelfverzekerde stijl en leverde hem de 1-e plaats op in de categorie ‘Rising Star’ van de British 
Jazz Awards 2012. Hij is nu een veelgevraagde muzikant bij veel  grote jazz festivals. 
Jonny Boston, riet en zang 
Jonny Boston muntte uit in muziek aan Christ’s Hospital school, waar hij werd opgeleid en aan-
gemoedigd. Hij debuteerde op 15-jarige met het Bahrain Jazz Quartet in het Midden-Oosten. Le-
gendarische kornettist Phil Mason hoorde hem voor het eerst, spelend in de metro in Londen. Dit 
leidde tot reizen door heel Europa met Max Collie Rhythm Aces. Jonny verliet Max om te studeren 
aan het Leeds College of Music, waar hij via zijn Graduate Jazz Diploma & hedendaagse muziek 
cum laude slaagde! Ook won hij de Yorkshire TV Young Jazz speler van het jaar. Jonny speelt met 
vele bands en artiesten. 
Graham Hughes, trombone
Graham Hughes is een freelance jazzmuzikant, woonachtig in Noord-Londen. Als trombonist 
toerde hij jarenlang door Europa met veel beroemde muzikanten en bands, zoals Keith Nichols, 
Enrico Tomasso, de Charleston Chasers, Harry Strutter’s Hot Rhythm Orchestra, TJ Johnson, de 
Pasadena Roof Orchestra, Barry Martyn & TheYoung Bloods, Alan Barnes, James Evans, etc.. 
Kortom een veel gevraagd muzikant op clubs en festivals. Naast de trombone speelt Graham een 
reeks andere instrumenten. 
Jim Swinnerton, bas
Jim groeide op in Blackpool en startte op klarinet,. Maar na het luisteren naar opnamen van 
Pops Foster, Al Morgan en anderen, werd hij geïnspireerd om over te stappen op de contrabas. 
Hij raakte snel thuis op dat instrument en speelde in Lancaster met de Sun Street Stompers. Jim 
heeft een reputatie opgebouwd als een pure traditionele jazzbassist met een echte ‘slap’stijl. 
Tom Kincaid, piano
Tom is een gerenommeerde jazzpianist uit het noordwesten van Engeland. Bekend om zijn unieke 
pianostijl, met als voorbeeld de grote pianisten van het gouden jazz tijdperk, zoals - onder andere - Er-
rol Garner, Oscar Peterson en Teddy Wilson. Tom speelt een gevarieerd repertoire van New Orleans, 
blues, gospels, mainstream, swing en jazzy standards. Hij wordt regelmatig gevraagd door topmu-
zikanten uit de internationale jazzscene, waaronder Scott Hamilton, Alan Barnes, Mark Nightingale, 
Bruce Adams en Karen Sharp.
Baby Jools, drums
Geïnspireerd door zijn naamgenoot Baby Dodds, ging Baby Jools’ (Julian Aldridge)  ‘op  weg’ 
met Max Collie; de band uit zijn tienertijd en heeft zijn reputatie als een krachtige New Orleans 
stijl drummer gestaag opgebouwd. 

Sam Verbeek
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World’s Greatest Jazz Band
with Bob Haggart en Yank Lawson

Rotterdam 1975, Nieuwe Doelen Concertzaal
Het concert van dit wereldvermaarde orkest wilde ik voor geen goud missen en samen met 
een vriend togen wij vol goede moed naar de Maasstad, om daar al die beroemde jazzmen-
sen te zien en te horen  spelen. In die periode (1973-1975) verzorgde ik met veel toewijding, 
na het overlijden van Chicago jazzman Eddie Condon in1973, de rubriek ‘We Called it Music’ 
in Doctor Jazz Magazine. Trouwe luisteraars weten, dat ik nu al weer bijna 20 jaar, onder de-
zelfde titel, bij Radio Enkhuizen een jazzprogramma verzorg, dus ik was er al een tijd mee be-
zig. Toenmalig hoofdredacteur  Herman Openneer vond het toepasselijk om onder de kop van  
‘We Called it Music’, door de Rotterdamse  jazzliefhebber Hans Langeweg, een verslag van 
dat optreden te plaatsen; beter had ik het niet kunnen verwoorden!

Veteraan Bud Freeman mag er nog best zijn
Daar was de Chicagoan, Lawrence ‘Bud’ Freeman, een van de weinige nog in leven zijnde en 
actieve meesters onder de tenorsaxofonisten, naar wiens prestaties onze bijzondere belang-
stelling uitging. In Doctor Jazz nr. 37 schreef Herman Dijkstra: “The Eel is dood”. Alsof Freeman 
het tegendeel wilde bewijzen opende hij zijn soli met dit nummer, onsterfelijk geworden door zijn 
opname met Eddie Condon op 21 oktober 1933. Al was ‘The Eel’ niet meer zo vitaal als toen, 
deze vernieuwde uitvoering kreeg een alleszins redelijke vertolking. Na de pauze kwam Bud 
helemaal op dreef met zijn interpretatie van ‘I Got Rhythm’, waarmee hij maar weer bewees, 
dat hij met zijn 68 jaar nog best jaren mee kon. Bob Haggart (60) hield met zijn bas - het hele 
programma door - de boel stevig onder controle en werd, qua show, alleen nog overtroffen 
door drummer Gus Johnson, die ons onwillekeurig deed denken aan de drummer van Louis 
Armstrong, Danny Barcelona. Trompettist Yank Lawson(63), goed  geluimd, deed bepaald  zijn 
best, maar  zat er nog wel eens naast; toch konden wij zijn spel beter pruimen, dan het schrille, 
modernistische - met felle uithalen - spel van Billy Butterfield. Heel jammer was dat Benny Mor-
ton, bekend van de orkesten van Fletcher Henderson, Don Redman en Count Basie, er na een 
veelbelovende solo in de ‘Tin Roof Blues’, solistisch niet meer aan te pas kwam. Onverdiend 
werd hij door de tweede trombonist Sonny Russo (43) naar de tweede plaats verdrongen, hoe-
wel de laatste zich een kei van een trombonist toonde en van alle markten thuis bleek; evenals  
de andere jongeren, zoals pianist Dick Wellstood en rietblazer Bob Wilbir (beiden 46). Vooral 
toen Wilbir, Wellstood, Johnson en Haggart het kwartet vormden, dat zangeres Maxine Sullivan 
(63) ging begeleiden. Wat een genoegen bereidde zij ons, deze geheel grijs geworden  ‘Grand 
Old Lady in Blue’. Voor en na de pauze zong zij de hele fijne nummers van weleer als ‘As Long 
As I Live’, ‘St Louis Blues’ en ‘Georgia On My Mind’.  Zij en de – in vele opzichten voortreffelijke 
-  9-mans band verdienden de minutenlange ovatie; waarna aan het slot nog een toegift volgde, 
met een swingende uitsmijter de ‘Muskrat Ramble’.

Bob Crosby and his Orchestra
De samenwerking tussen Yank Lawson en Bobby Haggart, die uiteindelijk zou leiden tot de 
vorming van de World’s Greatest Jazz Band (WGJB) begon toen beiden, eind jaren dertig van 
de vorige eeuw, speelden in het orkest, dat onder leiding stond van Bob Crosby.(Hot News 
jaargang 22, nr. 2)

Beide solisten hadden genoeg in hun mars om, na die Crosby periode in de jaren veertig en vijf-
tig, op eigen kracht, binnen het raamwerk van de Amerikaanse amusementsindustrie, zichzelf 
te profileren en met de Lawson/Haggart organisatie hun brood te verdienen. De kortstondige 
reünie van de Bob Crosby Band in de jaren vijftig werd nog even meegepikt, maar daarna 
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Bob Haggart en Yank Lawson

moesten de heren het op een andere manier uitzoeken. Ongetwijfeld waren het goede vrien-
den, want niet alleen muzikaal vonden zij elkaar, ook waren ze onafscheidelijk  aanwezig op 

elke geluidsdrager die van hen, na die Big Band periode,  
verscheen.  Hun samenwerking onder de noemer van 
‘World’s Greatest Jazz Band’, startte   begin 1963, tijdens 
een nieuw fenomeen dat destijds de kop opstak, de ‘Jazz 
Party’.  Na de teloorgang van de ‘Big Bands’ eind jaren 
vijftig, kwamen veel muzikanten tussen wal en schip te-
recht,  totdat enkele pientere zakenlui een nieuw idee lan-
ceerden, de z.g. Jazz Party. Het concept was eenvoudig, 
grote hotels en restaurants werden afgehuurd en een heel 
weekend speelden samengestelde formaties met grote 
namen. Het sloeg in als een bom en het mes sneed aan 
twee kanten. Vele jazzliefhebbers kwamen aan hun trek-
ken met hun favoriete muziek en de muzikanten verdien-
den op hun oude dag nog een lekkere dikke boterham. 

In het geval van Lawson en Haggert kwamen zij in contact met Dick Gibson, een jazz enthousi-
ast, die   een aantal Jazz Party’s organiseerde in de buurt van Denver, Vail en Aspen in de Staat 
Colorado en maakten er een jaarlijks terugkerend evenement van. “Ieder jaar” - noteerde Hag-
gart - “ gingen we  met meer mensen naar Colorado, o.a. Cutty Cutshall op trombone, Clancy 
Hayes op banjo en Morey Feld op drums”. Jack Gurtier, de eigenaar van het amusementspark 
in Denver, dat in het centrum van de Elitch Garden lag, liet hen in 1965 in zijn Ballroom spelen 
voor duizenden enthousiastelingen. Hun eerst lp stamt ook uit die periode: ‘The Great Eight of 
Jazz’ en werd uitsluitend in het Park verkocht. Het jaar daarop kwam Bud Freeman de gelede-
ren versterken. Een nieuwe lp werd opgenomen op het Project-3 label en violist en jazz veteraan 

Joe Venuti  stelde voor om naar Europa te gaan, maar 
dat was kennelijk nog te vroeg. Ze gingen eerst naar 
New York, op uitnodiging van Tony Cabot , die daar 
een hele reeks restaurants  bezat.  Het Europese avon-
tuur bleef hen parten spelen en Gibson werd benaderd 
om te onderzoeken of het financieel haalbaar was. 
Gibson was  er helemaal voor, maar met een minimum 
van 10 man en een naams- verandering in ‘World’s 
Greatest Jazz Band’. Het zou echter nog een paar jaar 
duren, voordat het verwezenlijkt  zou worden. De band 
’s laatste aanwinst was trompettist Billy Butterfield en 
bestond verder uit Bob Wilbir op rieten, Freeman op 
sax, Lou McGarity en Carl Fontana op trombone, Ral-
ph Sutton op piano, Clancy Hayes op banjo en zang  
en Morey Feld op drums. Verschillende wisselingen in 

de bezetting werden in de volgende periode uitgevoerd: Eddie Hubble en Vic Dickerson kwa-
men op trombone, de laatste werd weer vervangen door Benny Morton. Het repertoire van de 
WGJB bestond voor een groot gedeelte uit ‘standards’ en ‘klassiekers’, maar toch slaagden zij 
er in, om een fris nieuw repertoire op te bouwen, waardoor het voor de door de wol geverfde 
jazzliefhebber aantrekkelijk werd om hun nieuwe geluidsdragers (lp’s) te kopen.

Natuurlijk waren de eigen composities  op het repertoire terug te vinden, o.a. ‘Big Noise From 
Winnetka ‘, ‘What’s New?’, ‘My Inspiration’, etc., maar zij kozen ook voor een breed ‘main-
stream’ – programma. Uiteindelijk  werd  er een contract afgesloten met verschillende platen-
maatschappijen  en in een periode van 15 jaar werden onder de labels World, Signature, At-
lantic, Everest, Jazzology en zelfs ons Hollandse label Timeless tientallen lp’s opgenomen, van 
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een dusdanig verfrissende kwaliteit, dat menig jong orkest daar wel een punt aan kon zuigen. 
Natuurlijk heb ik niet alles, maar een bloemlezing alleen al is voldoende om daar een indruk van 
te krijgen.
Nadat Gibson in 1971 teruggegaan was naar Colorado, werden de zakelijke beslommeringen 
overgenomen door zijn zakenpartner  Bill Hickock;  de concert optredens en de mailorder busi-
ness van de lp’s werden voortvarend  aangepakt. Inmiddels waren er al 4  verschenen op het 

Project-3 label en Atlantic/1570/1582-‘Live at the Rooseveld Grill’ 
en  ‘What’s New?’.  Ook de TV optredens waren  aan de orde van 
de dag, in 1973  werden zij zelfs uitgenodigd om op het ‘inwij-
ding’s- bal’ van President  Richard Nixon en Vice- President Spiro 
Agnew te komen spelen . Uiteindelijk gingen ze toch optreden in 
‘het buitenland’ en op tournee in Brazilië en Engeland. Een van de 
leukste lp’s RCA/3205, die opgenomen werd, was ‘Good News’, 
waarin we zangeres Teresa Brewer de sterren van de hemel ho-
ren zingen, vooral ‘The Varsity Drag’ is verfrissend goed gezongen 
en uitstekend begeleid door de WGJB.  Teresa Brewer was als 
‘kindsterretje’ in de jaren vijftig begonnen; maakte een paar hitjes, 
o.a. ‘Music, Music, Music’ en ‘The Dixieland Band’, trouwde met 
platenproducent Bob Thiele en voelde zich helemaal thuis bij de 
muziek van de WGJB. Het optreden in het buitenland beviel hen zo 
goed, dat het in 1975 werd voortgezet met een Europese tournee, 
waarbij niet alleen Nederland, maar ook Zweden, Duitsland, Zwit-
serland en Frankrijk bezocht werden. Een optreden in de  Zweedse 
Atlantic Club in Stockholm werd op 20 oktober opgenomen en uit-
gebracht op hun eigen Wold Jazz label/8 en 10 in de USA  en later 
in Engeland op World dubbel lp/10.  Internationaal stonden  ze nu 
op de wereldkaart  en werden door de muziekpers geprezen om 
hun professionele aanpak van optreden en hun ruime muziekkeus 
van het repertoire, waarin niet alleen de dixieland klassiekers ge-
speeld werden, maar ook composities van Duke Ellington, Rodgers 
& Hart, Gershwin en andere beroemde Amerikaanse componis-
ten. Vermeldenswaardig is het optreden tijdens het Internationales 
Jazzfestival Bern in 1985, onder de noemer ‘Condon Memories’, 
waar ik 30 jaar geleden van ‘Video Freak’ Ernst Bruins een band 
van kreeg, waardoor ik in het pre internet tijdperk een voortreffelijke 
indruk kreeg van het spel en optreden van de WGJB.; we horen 
daarop o.a.  klarinettist  ‘Peanuts’ Hucko en pianist Ralph Sutton. 

Op het internet zijn diverse filmpjes te bekijken van de  WGJB. De World’s Greatest Jazz Band 
zou nog zo’n tien jaar doorgaan, met telkens weer een aangepaste bezetting. Nieuwkomers 
waren  Abe Most op klarinet , Eddie Miller op tenor sax,  Lou Stein op piano, Marty Grosz op 
gitaar en Nick Fatool op drums. Hun lp, uitgebracht voor het Timeless label nr. 533, werd uitge-
bracht in 1987, daarna verschenen nog weer enkele lp’s, onder de noemer Lawson/ Haggart 
(Jazzology/153 in 1987) en maakte Yank Lawson nog enkele lp’s, waar hij als gast solist op te 
horen is, Flyright/208 with the Benny Simkins Band en Daval Records/001 met de Cambridge 
Jazzband in 1988. Daarna brak het cd tijdperk aan. Twee cd’s uitgebracht door het Jazzology 
label van George Buck uit New Orleans Jazzology/183 en 193, respectievelijk uitgebracht in 
1990 en 1991 en een cd met zangeres Banu Gibson, waarschijnlijk een eerdere uitgave op lp, 
want hierop horen we nog de oude bezetting uit 1975. Tot hun laatste snik bleven beide legen-
darische muzikanten doorspelen, Yank Lawson overleed op 18 februari 1995 in Indianapolis, 
U.S.A.  Bob Haggart overleefde hem nog een paar jaar, maar ook hij verruilde het tijdelijke voor 
het eeuwige op 13 maart 1997 in New York.  
  Wim Keller

Foto’s gemaakt door Wim Keller.
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Jazz in blik
Big Chief, Oriental Jazz Band
Het nieuwe album van de Oriental Jazz Band is alweer de zesde van deze succesvolle for-
matie en representeert in alle opzichten de groei, die de band sinds 1999 heeft doorgemaakt.

Tussen de 11 nummers 
op de cd staat welis-
waar een aantal tradito-
nals maar alle nummers 
ademen een trendy 
New Orleans vintage 
jazz sound.  
Het is deze hechte for-
matie gelukt om een 
frisse benadering te 
vinden van klassieke 
nummers, zoals Maho-
gany Hall Stomp, Willy 
the Weeper en Tennes-
see Waltz.  Maar ook 
de invulling van het oor-
spronkelijke Hot Club 
The France nummer 
Blue Drag, is verrassend 

goed, net als het titelnummer Big Chief en de nationale meezinger - en mijn persoonlijke favoriet 
- I Like Pie. De kracht van de Oriental Jazz Band wordt naar mijn mening veel beter benut sinds 
er zonder zanger  es wordt gespeeld. De creativiteit en variatie moet nu uit de groep muzikan-
ten komen en dat komt op deze cd uitstekend naar voren. Niet alleen de sound van de band 
is gegroeid, er is ook werk gemaakt van de opname kwaliteit en vormgeving. In de Wedgeview 
Studio in Woerdense Verlaat heeft de band in twee dagen de nummers opgenomen, waarna 
deze zijn afgemixt  en in hoge kwaliteit op de cd terecht zijn gekomen. Ook qua uiterlijk is de 
nieuwe ingeslagen weg van de ‘Oriental’ herkenbaar. De cover is afkomstig van een fotoshoot, 
die ze onlangs met topfotograaf Tim Collins in café ‘t Doktertje in Amsterdam hebben gehad. 
Bij binnenkomst hoor je meestal Louis Armstrong, Ella Fitzgerald of Ben Webster. Kaarslicht 
en de intieme setting maken het af. Niet voor niets een stamkroeg voor een aantal bandleden. 
What you see is what you get, want de foto’s fluisteren de vintage jazz al in je oren. De nieu-
we look van de band is niet onopgemerkt gebleven in de internationale jazzscene. Zo heeft 
Satchmo Entertainment uit Ierland, een agent die normaal gesproken Amerikaanse acts naar 
Ierland haalt, contact gezocht met de Oriental Jazz Band. Bij het horen van het nieuwe album 
was het agentschap naar eigen zeggen totally blown away. De formatie is inmiddels in een 
vergevorderd stadium om eind oktober af te reizen naar Ierland, voor een jazzfestival en een 
serie gigs in theaters. Na de vele podia in verschillende Europese landen is dit weer een nieuw 
avontuur voor de band, waar reikhalzend naar wordt uitgekeken.
Kortom, koop deze cd, want voordat je het weet is het een collectors item!
          

Aart Lub

Een frisse benadering van klassieke nummers.
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AMERICAN MUSIC-cd/48 Bunk & Leadbelly. New York Town Hall 1947.
De twee artikelen in HOT NEWS jaargang 22, nr. 4 (2015) en HOT NEWS jaargang 23, nr. 2 
(2016), die respectievelijk over Leadbelly en Bunk Johnson gingen hadden natuurlijk aangevuld 

moeten worden met commentaar over deze - door American 
Music uitgebrachte - cd, echter die was toen nog niet in mijn 
bezit, dus doen we het in dit volgende boekje. Op zaterdag 6 
september 1947 werd er in Town Hall in New York een concert 
gehouden, waarin beide heren optraden. Bunk, die jarenlang 
in het Stuyvesant Casino in New York had gespeeld, had voor 
die gelegenheid niet zijn New Orleans Stompers, met o.a. Ge-
orge Lewis en Jim Robinson, meegenomen, maar speelde 
met een All Stars groep bestaande uit Emond Hall en Omer 
Simeon op rieten, Jimmy Archey op trombone, Fred Moore 
op drums, Cyrus St. Clair op tuba en Ralph Sutton op piano . 
Organisator en schrijver van het boek ‘Shining Trumpets’ Rudi 

Bless, tevens presentator van het radioprogramma ‘This is Jazz’, deed de aankondigingen . Na 
de introductie gingen ze van start met een langzame blues, waarna Huddie Ledbetter, ‘Leadbel-
ly’ in de volksmond, het overnam met ‘Good Morning Blues’. Zijn rauwe, door de wol geverfde 
stem is zo herkenbaar, dat hij meteen alle aandacht kreeg. Speciaal wil ik nogmaals attenderen 
op zijn twaalf- snarige gitaarspel, hetgeen hij als geen ander machtig was. Bunk horen we weer 
in de volgende nummers met zijn All Stars groep. Hoewel hij zich het laatste jaar terug getrok-
ken had op zijn boerderij, speelt hij toch nog behoorlijk op deze opnamen. Zijn mede companen 
maken er zowaar een aantrekelijke cd van, vooral de solistische bijdragen van Emond Hall en 
Jimmy Archey springen de pan uit en de vocale bijdragen van drummer Freddie Moore in de 
nummers ‘Sister Kate’, ‘Baby Won’t You Please Come Home’ en de ‘Saints’, liggen lekker in het 
gehoor. Leadbelly horen we pas aan het einde weer met twee eigen composities ‘Yellow Girl’en 
’Bottle Up And Go’, waarna de cd afgesloten wordt met een blues, gezongen door Mama Price 
en de hele cast.  De cd is al een tijdje op de markt, maar uw leverancier zal ongetwijfeld nog 
wel een exemplaar hebben voor de liefhebbers van deze New Orleans jazz, uitgebrach door de 
Geoge Buck organisatie in New Orleans.

Wim Keller
TIMELESS-cd/576 DIXIE-O-NAIRES-Strike up the Band
Na de Revival periode in 1945 kreeg de - kort samengevat in één noemer – ‘dixieland’, vas-
te voet in Nederland. In de jaren vijftig en zestig evolueerden de Duch Swing College Band, 

Dixieland Pipers en New Orleans Syncopators hun muziek tot 
swingende outfits.  In hun kielzog kwamen dozijnen orkesten 
met hetzelfde swingende concept. Zo ook deze formatie, de 
Dixie-O-Naires, waar ik werkelijk nog nooit van gehoord had!! 
Wel enkele namen in de bezetting, die in onze oude stijl we-
reld een grote betekenis hadden en hun sporen daarbij ook 
wel verdiend hebben; met name Pim Hogervorst van de Ted 
Easton Band, die toch wel tot onze beste banjoisten gerekend 
kan worden. Ook Bert Vogelzang is geen onbekende, maar 
van de andere heren ontbreekt elk spoor. Besluisteren we 
deze muziek dan moet ik zeggen, dat ik het jammer vind dat ik 
deze, in 1992 uitgebrachte, cd niet eerder gehoord heb, want 
de swingende klanken van ‘Strike Up The Band’ en ‘Swing 

That Music’, worden door werkelijk alle solisten uitstekend vertolkt , ook ‘Steamboat Stomp’ 
swingt als een trein. Kortom een aantrekkelijke cd voor de liefhebbers van ongecompliceerde 
dixieland jazz; is te verkrijgen bij Timeless Records, waarvan u de advertentie in dit blad vindt!

Wim Keller

“De” cd voor de liefhebber.
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Onze leden van de Enkhuizer jazzscene reizen de hele wereld over, waarbij het iedere keer weer 
verrassend is op welke plaatsen ze in contact komen met jazzmuziek. Maar ook op welke wijze 
de muziek wordt vormgegeven. Deze keer een jazz ontmoeting in Kaapstad, tijdens een reis 

door Zuid Afrika van Natasha Heiner en Leslie Lub. Kaapstad 
is een plaats die zich met recht een van de mooiste steden ter 
wereld mag noemen! Direct naast de stad stuit je op een ge-
weldig mooi landschap met bergen, wijngaarden, palmbomen, 
witte stranden, de blauwe oceaan en pittoreske vissersdorpjes. 
Deze stad bruist door de levendige kunst, het wilde nachtleven, 
het heerlijke eten, de lokale muziek en het strandleven. 
Kaapstad wordt ook wel de ‘Moederstad’ genoemd, omdat de 
Hollanders in 1652 hier de eerste Europese nederzetting ves-
tigden. De stad ligt prachtig op een schiereiland aan de be-

roemde Tafelberg en de imposante Tafelbaai. Het Victoria & Albert Waterfront, in de volksmond 
Waterfront genoemd, is het walhalla voor winkelliefhebbers. Dit gigantische winkelcentrum, dat 

wel 400 winkels telt, ligt in de haven van Kaapstad. Hier vind je 
naast de internationaal bekende winkels, ook een traditionele 
ambachtmarkt , kunstwinkels en galerieën en kraampjes waar 
lokale gerechten verkocht worden. Je kunt hier eten in een van 
de vele restaurants met uitzicht op de haven, live muziek luis-
teren in de verschillende cafés, excursies door de haven ma-
ken of met de boot naar eilanden en stranden in de omgeving 
varen. Het Robbeneiland ligt hier bijvoorbeeld vlakbij. Er wordt 
ook veel muziek op straat gemaakt. Zo speelt de formatie Mr 

Pietersen & The Guys zeven dagen per week op Waterfront. 
Vier doorleefde muzikanten die een selectie van populaire deuntjes spelen, zoals Fly Me To The 
Moon, Hello Dolly, Way You Look Tonight en For Once In My Life. De kwaliteit is niet hoogstaand 

maar perfect voor de locatie onder de heerlijke Zuid Afrikaanse 
zon. Leslie heeft een cd van Mr Pietersen & The Guys mee naar 
Enkhuizen genomen. Maar ook over de geluidsdrager kunnen 
we kort zijn: De foto’s van de muzikanten zijn mooier. Maar dat 
maakt live muziek ook zo mooi. Spelend vanuit het gevoel wor-
den de mensen op straat allemaal enthousiast van de klanken 
van Mr Pietersen & The Guys. Zuiverheid en stijlvastheid is dan 
opeens helemaal niet meer belangrijk. Of zoals wij in West-
Friesland zeggen: ‘Tis allegaar emosie’.
Kaapstad heeft een aantal top jazz locaties, zoals clubs, bars 

en restaurants waar u heerlijk kunt relaxen en luisteren naar live jazz muziek. Wat te denken 
van The Crypt Jazz Restaurant, gevestigd in de stenen tombe 
onder St. George Cathedral. Een chique gelegenheid waarin 
u wordt meegenomen naar de sfeer van jazzclubs uit Londen 
en New York. The Piano Bar is de volgende top jazz locatie in 
Kaapstad. In de eerste officiële piano bar in de stad kunt u iede-
re dag van de week genieten van live jazz muziek. In deze zeer 
sfeervolle ruimte kunt u luisteren naar professionele muzikanten 
maar ook naar opkomende soul, funk, blues en jazz artiesten. 
Verder kunt u zich ook kostelijk vermaken in Swingers in Wet-
ton met Afrikaanse jazz, of iedere zondagmiddag in Kloof Street 

Jazz op reis

 Natasha en Leslie boven Kaapstad.

Victoria & Albert Waterfront

Mr Pietersen And The Guys.

Mr Pietersen (re) and one of the guys.
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MEUBELS - BEDDEN - TAPIJTEN - GORDIJNEN

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

LOODGIETERSBEDRIJF

HEIJSELAAR v.o.f.

   werkzaamheden                                                       

   en toiletrenovaties

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

www.jazzpiration.com

Houses’s, een zaak die vermaard is om zijn heerlijke eten en lekkere luister jazz op de veranda.
Het voert te ver om de hele lijst door te nemen maar twee locaties wil ik u toch niet onthouden. 

Dat is als eerste de West End Jazz Club een nummer 
1 venue voor live jazz met lokale - en internationale 
top artiesten. Tot slot wordt de Hannover Street Jazz 
Club van harte aanbevolen voor een bezoek wanneer 
u in Kaapstad bent. Eenmaal binnen waant u zich in 
New Orleans van de jaren twintig. De gouden dagen 
van de jazz.  Voor meer informatie over o.a. jazz in 
Kaapstad kunt u terecht op de website van Captown 
Magazine. Naast de vele horeca gelegenheden waar 
jazz beluisterd kan worden heeft de stad ook een 
eigen jazzfestival. Het Cape Town International Jazz 
Festival wordt jaarlijks gehouden in het laatste week-
end van maart of het eerste weekend van april. Dit 
grote muziek evenement is een beetje te vergelijken 

met North Sea jazzfestival waarbij er, over twee dagen verdeeld, optredens zijn gepland op vijf 
podia waar meer dan 40 artiesten optreden, hetgeen meer dan 35.000 bezoekers trekt. Kortom: 
Kaapstad is een bruisende stad met volop Jazz! Leslie en Natasha hebben het er fantastisch 
gehad en raden iedereen aan om er eens te gaan kijken. 

Aart Lub

Cd’s van Mr Pietersen And The Guys.

The Piano Bar
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Jazz Connection

De jazz-kenners.

De trouwe aanhang.

Het Italiaanse levenslied. Dat gaat je niet in de koude kleren zitten.

Lekker een middag met de hele band muzikaal uit je dak gaan.

Zo maar lekker gezellig.

Het was weer een middag voor een ieder genieten bij de club.

Even terug kijken 22  mei
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Jacintha Floris sprak met Bob Leijen
Een enthousiaste, gedreven drummer die al heel vroeg wist dat hij ooit achter een drumstel zou 
komen te zitten en die opeens zomaar in de Oriental Jazz Band zat om dit ook te gaan doen: 

Bob Leijen. “In de kleutergroep vroeg de juf 
aan mij wat ik wilde worden. Mijn antwoord 
was: drumstel. Hoe ik dat precies voor mij 
zag weet ik niet meer, maar mijn moeder 
kwam een paar jaar geleden, tijdens het 
jazzfestival, mijn vroegere kleuterjuf tegen 
en die vroeg meteen of ik nog iets met dat 
drumstel had gedaan. Mijn moeder wees 
naar het podium, waar ik met de Oriental zat 
te spelen en zei: “daar zit hij”! Ik kom uit een 
redelijk muzikale familie. Wij hadden vroe-
ger een piano in huis staan en ik kreeg al op 
jonge leeftijd blokfluitles van mijn moeder. Ik 
was geloof ik een jaar of zes, toen ik met pi-
anoles startte bij mevrouw De Graaff in het 
plantsoen. Maar ik merkte al snel dat ik niet 

geschikt was voor pianoles, want ik oefende thuis nooit. Dus dat heb ik één of anderhalf jaar vol-
gehouden. Toch bleef de muziek wel kriebelen en toen ik een jaar of elf was ging ik altsaxofoon 
spelen. Tja… en weer naar les natuurlijk. Dit keer bij Pieter Chatellon. Ik wilde wel meteen liedjes 
spelen, maar ja ook daar moet je weer voor oefenen. En vooral thuis oefenen en dat nekte mij 
wederom. In het vierde jaar van het VO zat ik in de klas bij Bas van Duin. Hij kwam bij mij thuis 
met zijn gitaar en ik zocht dan op de piano de akkoorden op. Zo speelden we al snel wat samen. 
We hadden ook een paar kleine optredens in die tijd. We speelden nummers van de Beatles en 
nummers uit de jaren ‘60. We traden de eerste keer op in café het Centrum. Daar speelde de 
gitaarleraar van Bas met zijn band en wij mochten toen een paar nummers spelen. Dat was een 
mooie ervaring.  Maar ook op basisschool de Gommer en op de RSG bij het koffieconcert en de 
cabaretavonden hebben we gespeeld. Het was een mooie tijd en ik hoefde er geen saaie lessen 
mee te oefenen, maar gewoon meteen gaan. We zochten goede nummers uit en zongen daar 
dan ook bij. Echt leuk om te doen.”

Hoe werkt zo’n drumstel?
Rond het jaar 2000 had Bob verkering met Margreet de Wit, dochter van Jaap de Wit sr. en zus 
van Jaap de Wit jr.. Hij kwam dus op deze manier met de muzikale familie De Wit in aanraking. 
”Op verjaardagen was het daar vaak jammen. Ieder pakte een instrument en dan gingen we 
met elkaar wat spelen en zingen. Ik zat daar dan achter de piano en kon leuk meedoen. Ook 
gingen we natuurlijk vaak even kijken bij de Freetime of bij de Stompers. In die tijd kwamen op 
een vrijdagavond Bram van Tongeren en Harm Hillegers bij mij aan de deur. Vrijdagavond is de 
repetitieavond van de Oriental en ze kwamen bij mij met de vraag of ik drummer wilde worden 
bij de band, daar Robin Visser ermee was gestopt. Ik zei dat ik dat wel wilde proberen, maar dat 
ik nog nooit gedrumd had. Nu was in die periode Barry Woestenburg een jaar naar Amerika en 
Jaap de Wit jr. viel voor hem in op trombone. Jaap kon mij meteen goed helpen bij het drummen. 
Hij heeft mij uitgelegd hoe zo’n instrument in elkaar zit en wat je ermee kunt doen. Wat kon ik op 
een basedrum, wat op een bekken en ga zo maar door. Ook had hij op een A4-tje gezet wat ik 
bij bepaalde nummers kon doen op het drumstel. Jaap hielp mij waar hij kon tijdens de repetities 
en dat leerde snel. Het moest ook snel, want een maand nadat ik was begonnen, hadden we 
een optreden bij Van Bleiswijk en na vijf maanden hadden we optredens in Schotland. Het was 

Bob Leijen een enthousiaste, gedreven drummer.
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gewaagd, maar het lukte. De NO street beat zat er snel in en samen met de contrabas is dat 
wel de basis van de band. Oefenen thuis was nog steeds niet mijn ding. Ik heb het wel gepro-

beerd met een elektronisch drumstel 
en een koptelefoon op, maar in mijn 
eentje vind ik dat niks. Ik heb wel 
de band erbij nodig. En ik heb ook 
heel goed geluisterd naar de cd die 
de band had gemaakt. In het begin 
was het vooral kopiëren van wat ik 
had gehoord. Op die manier kreeg 
ik die nummers ook in mijn vingers. 
Leren gaat bij mij het beste door na 
te doen en ter plekke oefenen met 
de band. Ik heb ook heel veel ge-
luisterd naar de band van Max Collie 
en dan vooral naar de drummer Ron 
McKay.  Ron was ook ooit begon-
nen als popdrummer en dat hoor je 
dan ook wel. Dat paste goed bij mijn 

stijl. Door het drummen in de Oriental werd ik op een gegeven moment ook gevraagd om op 
percussie mee te spelen in de Harbour Hepcats, de bigband die een paar jaar in Enkhuizen 
heeft bestaan. Dat was ook heel erg leuk om te doen. En afgelopen jaar ben ik gestart op piano 
in de Stevedore Stompers. Wij repeteren niet, maar spelen allemaal met ervaren muzikanten. 
Het is meer van: welk nummer gaan we doen en in welke toonsoort staat dat? En dan gaan we 
ervoor. Met Hans Mantel en Coos Zwagerman heb ik ook nog een sixties trio. Hans op gitaar, 
Coos op bas en ik op drums. Dit is ook heel leuk voor de afwisseling.”

Optredens met en zonder kick
De thuishaven van de Oriental is Jan Bok, oftewel het Wapen van Urk.  Tijdens het afgelopen 
jazzfestival heeft de band dan ook de nieuwe cd overhandigd aan Henk Jan Bok als blijk van 
waardering voor de podiumplek, die de band bij de kroeg altijd heeft. “Natuurlijk is het altijd leuk 
om daar te kunnen spelen, dat heeft ons zeker goed gedaan. We hebben inmiddels al op vele 

plekken opgetreden en 
niet alleen in Nederland. 
Een mooi optreden was 
vorig jaar in Edinburgh 
op het  Jazz & Blues 
Festival. Dat was echt 
te gek. Ons eerste op-
treden was in de Tron 
Kerk uit de 17e Eeuw, 
die was omgebouwd 
tot jazzclub. Het was er 
aardig druk. En het was 
een prima optreden. 
Ons tweede optreden, 
tijdens dit festival, was 
buiten op het plein voor 

het kasteel en daar was het toch druk. Er stonden zoveel mensen, je kon het gewoon niet alle-
maal bekijken. Dat geeft natuurlijk een enorme kick. En ons derde optreden was weer in de Tron 
Kerk en toen we daar aankwamen stonden de mensen in een hele lange rij buiten, in de hoop 
dat ze nog een kaartje konden bemachtigen. Geweldig! Het publiek geniet enorm van de energie 

Jazz & Blues Festival Edinburgh. 

Bob Leijen de drummer van de Oriental Jazzband.
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van de band. Wij zijn geen professionals, op onze banjoist/gitarist na. Maar we stralen energie 
en lol uit. Dat horen we terug van het publiek. Wij zullen genoeg fouten maken, maar dat wordt 

ons door ons enthousiasme 
vergeven. 
Een ander festival waar we 
ook met veel plezier spelen is 
in Zwitserland, Ascona. Jas-
per van Pelt noemt dit festival 
altijd de Olympische Spelen 
van de jazz. Het evenement 
duurt tien dagen en wij zijn er 
vier dagen geweest. De podia 
liggen om het meer heen, een 
prachtig geheel. Er komen 
tijdens dat festival al zo’n 40 
muzikanten uit New Orleans. 
Het was heel leuk om ook zelf 
te kunnen kijken als we niet 
moesten spelen.
Een optreden waar ik niet zo’n 
goede herinnering aan heb is 

een optreden in Groesbeek in een jazzclub. Die club was net begonnen uit onvrede met een 
jazzclub uit een buurgemeente. De club was ook op dezelfde dag als de buurclub, dus dat 

was niet handig. Het was geen 
sfeervolle locatie, maar een hal 
met tl en systeemplafond. En 
er waren welgeteld 11 men-
sen. Je moet elkaar dan wel 
ophitsen om er nog iets van 
te maken, want dit is niet iets 
hoe je een optreden voorstelt. 
We mochten dan ook eerder 
stoppen van de organisatie, 
want die zag ook dat dit het 
niet was. We moesten ook een 
keer spelen in Alte Mühle in 
Duitsland, net over de grens. 
Jasper van Pelt zou meedoen 
op trombone en Norbert Reijn-
goud op banjo. Norbert was er 

met zijn gezin al eerder heengegaan, zodat hij er een weekend aan vast kon plakken. Wij zou-
den ’s morgens vroeg vertrekken, zodat we daar om 11.00 uur zouden zijn, voor het optreden. 
Ik vertrok om 04.00 uur, haalde Jasper op uit Lelystad en reed toen door om de anderen op te 
halen. Het was echter heel slecht weer, sneeuw en ellende. Ik kon niet harder dan 40 km op de 
snelweg, dus dat gingen wij nooit redden. De organisatie gebeld, dat het niet ging lukken en die 
man dacht echt dat we hem in de maling namen, want sneeuw in Nederland? Hij was behoorlijk 
boos. We hebben hem foto’s gestuurd als bewijs. Ik lag om 08.00 uur ’s morgens weer in mijn 
bed en Norbert had een leuk weekend in Duitsland.”

Scouten van andere bands
In de begintijd toerde de Oriental Jazz Band ook vaak een paar weken door Engeland. Ze 
namen dan allemaal twee weken vakantie op en gingen jazzclub in en jazzclub uit. “We waren 

Het prachtige podium in Ascona.

Ontmoeting met Herlin Riley in Ascona.
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de muziek nooit zat en raakten ook steeds meer op elkaar ingespeeld. Prachtige tijd was dit. Is 
ook heel leuk om te zien dat daar weer apart publiek is. Je vraagt je dan wel eens af of ze het 

leuk vinden, want ze zitten lekker in grote leren fau-
teuils naar je te luisteren. Maar als je dan toch een 
voetje ziet bewegen, weet je dat het wel goed zit.  
We hebben ook opgetreden op het jazzfestival van 
Birmingham. Toen we daar waren vroeg iemand aan 
ons of we nog even een half uurtje muziek wilden 
maken op een plein. Wij wilden dat wel. We wisten 
echter niet, dat het was vanwege de bekendmaking 
van de plaats van de Olympische Spelen. Dus wij 
keken onze ogen uit, dat het plein vol stond met 
mensen en dat er camera’s waren van de BBC en 
ga zo maar door. Dit optreden kreeg een vervolg met 
een verzoek om te komen spelen in Marbella. En dat 
was helemaal te gek. Een vijf sterren hotel, marme-
ren trappen, grote suites, jacuzzi’s en zo chique! Op 
het balkon zaten we in onze jacuzzi en hadden we 
uitzicht op de Middellandse Zee. Er werd voor ons 
optreden even een gloednieuw drumstel neergezet. 
Ik moest hem nog uit de verpakking halen. De or-
ganisatie had blijkbaar geld genoeg! Het was heel 
bijzonder om daar mee te mogen doen. We voel-
den ons echte VIPs.” Bob heeft ook een tijdje in het 
bestuur van het jazzfestival Enkhuizen gezeten. Hij 
heeft daar vooral de programmering gedaan. “Naast 

de programmering hadden we in het bestuur natuurlijk ook andere taken te bespreken en dat 
begon mij een beetje tegen te staan. Ik ben daarom uit het bestuur gegaan, maar heb nog 

wel de taak van de programme-
ring. Doordat je met de Oriental 
op verschillende festivals komt, 
zie je veel bands. Het scouten 
van bands vind ik dan ook heel 
leuk. Ik hoop zelf nog een keer 
met onze band in New Orleans 
te kunnen spelen. Dat lijkt mij 
echt geweldig. Sowieso om 
daar naar toe te gaan en de ba-
kermat van de jazz te kunnen 
bekijken en te kunnen voelen. 
We hebben inmiddels een aan-
tal mensen ontmoet die daar 
wonen, dus we hopen dat die 
mogelijk ook iets voor ons kun-
nen regelen. Het stond voor ons 

aanvankelijk op de planning om daar dit najaar naar toe te gaan, maar dat gaat niet lukken. Dus 
ik hoop op volgend jaar.” 
Wie weet kan Bob daar dan nog een paar leuke bands scouten en komen er weer nieuwe con-
tacten uit voort voor ons jazzfestival, of voor de jazzclub. Het lukt Bob niet altijd om op de club 
te komen, maar hij kijkt wel altijd wat er komt. Bob vertelde dat hij in ieder geval heel graag in 
oktober wil komen, als Leroy Jones komt spelen. 

Jacintha Floris

Tim Collins Photography

Nog even een mooie drum actie.


