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Ook uw woning verkopen?
Wij komen graag langs voor
een GRATIS waardebepaling!
Bel CMK Makelaars
0228-350850
www.cmkmakelaars.nl
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Intro
Het is een voorrecht om in Enkhuizen te wonen. Regelmatig heb je het gevoel onderdeel te
zijn, van een prachtig levend schilderij. In het zomerseizoen hoor je een aantal keer per dag de
stoomfluit vanuit de haven en de wasserij in het Zuiderzeemuseum. Pure nostalgie! Daarnaast
is de stad vol historie. In 1572 bevrijdde de burgerij zich van de Spanjaarden en werd in datzelfde jaar – als zijnde één van de zeven Admiraliteitssteden – meegetekend tijdens de Eerste
Vrije Statenvergadering. Het oudste aandeel van de wereld is van de VOC Enkhuizen en dateert
van 9 september 1606. De stad kende voor- en tegenspoed. In 2017 staat de wereld helaas
nog steeds in brand. ’Oude’ en nieuwe leiders strijden om de macht. ‘Mijn’ Dick zong in 1977,
met ‘zijn’ Animal Crackers: “Vredesconferenties zijn nog lang niet van de baan, ….”. Muziek
brengt ontspanning! Het Peperhuis op de Wierdijk herbergt een jazzclub, die daarvoor al 25
jaar zorgdraagt. Geweldig! Van Harte Gefeliciteerd, bestuur, redactie, binnen- en buitendienst;
maar ook u, die de club – sommigen al vanaf het prille begin – een warm hart toedraagt. Vele
muzikanten vierden hun jubilea samen met Sgt. Pepper en ook dit jaar zal dat zo zijn. Er ligt een
mooi programma klaar. Mede namens de redactie, wens ik u een voorspoedig en muzikaal jaar!
										
Lies Turksma

Gefeliciteerd 25 jaar Sgt. Pepper’s Jazz-Club
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 donateurs: € 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:
0228 - 31 47 91		
Financiën donateurs, sponsors en adverteerders:
06 - 27 82 39 29		
Sgt. Pepper’s Jazz-Club
Bestuur:			
Sam Verbeek		
voorzitter,
Ereleden bestuur: Harry Jans,			
muzikale contacten
Jan Jaap Kroeb, Frank Sprong.
Gerrit Piso		
bestuurslid en pr
Medewerkers van verdienste:,
René Slagers		
secretaris
Helma Mol, Jaap Robijn,
Kees Knijnenburg penningmeester
Ad Schager, Henk van de Peppel,
Rowan Bijl		
Bestuurslid
Piet Tonkes, Nelleke van den Anker				
Dick Turksma (hoofdredacteur
Niets uit dit blad mag worden overgenomen
en vormgever Hot News).
zonder schriftelijke toestemming van de redactie.
Redactie:
Jacintha Floris (hoofdredacteur)
Wim Keller
Aart Lub
Lies Turksma

Correspondentie-adres
Sgt. Pepper’s Jazz-Club:
Sijbrandsplein 11
1601 NG Enkhuizen
E-mail: info@sgtpeppersjazzclub.nl
Website: www.sgtpeppersjazzclub.nl
Correspondentie-adres
Redactie Sgt. Pepper’s Hot News
Talingshof 8 1602 NX Enkhuizen
Opmaak en dtp:
Jurie de Boer
Druk:
Harry Posthumius
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Skroiverai van het bestuur
Beste mensen, van harte gefeliciteerd met uw club. We zijn aangekomen in het 25ste bestaansjaar. Wat een mijlpaal! Zoals met enige regelmaat aangekondigd, wordt er dit jaar flink uitgepakt. Dat is mede gelukt door financiële ondersteuning uit diverse hoeken. Wilt u weten wie of
wat dat zijn, zie de sponsorcolofon elders in dit blad. Dit jaar wijken we tweemaal uit naar het
Amsterdamse Huis, de clubmiddag 19 maart en 12 november. De overige concerten zijn in het
vertrouwde Peperhuis. Dan, met trots presenteert het bestuur u de volgende activiteiten in dit
bijzondere jaar:
• 15 januari:
		
• 19 februari:
• 19 maart:
		
• 23 april:
		
		
		
		
• 21 mei:
		
• 10 september:
• 15 oktober:
• 12 november:
		

The Revivalists met de geweldige zangeres Denise Gordon uit Engeland,
een dame en band met vuurwerk!
The Julians New Orleans Jazz Friends, de pure New Orleansstijl uit België.
in het Amsterdamse Huis een dubbelconcert met de Pasadena Roof
Orchestra uit Engeland (!!) en onze eigen ‘youngsters’ Oriental Jazzband.
knallen met de internationale Sgt. Pepper’s Rhythm Aces met Jim McIntosh
op banjo, Martin Bennett zang en piano, Jonny Boston zang en rieten,
Trevor Williams double bass, allen uit Engeland. Aangevuld uit de Haringstad,
met Jaap de Wit jr. zang en drums, Edwin Jans zang en kornet en ondergete
kende trombone en zang.
Glenn Miller’s Army Airforce Band vertolkt door Bill Baker’s Big Band met als
toetje toe, de Enkhuizer band Jazzpiration.
ouderwetse swing en pure boogie woogie van de Swing & Boogie Express
tradjazz uit Engeland met Brian Carrick Algiers Stompers
in het Amsterdamse Huis wederom een dubbelconcert:
de Herringtown viert haar 40-jarig bestaan op de club met als speciale gasten
de Dutch Swing College Band!
• 17 december: wordt wederom internationaal afgesloten met de Second Line Jazzband uit Zweden.

Een tip voor u voor dit lustrumjaar:

Vooral voor de concerten in het Amsterdamse Huis verwachten we een grote aanloop jazzliefhebbers. U kunt voor alle concerten kaarten reserveren, via de site www.sgtpeppersjazzclub.nl
(menu Info > tickets bestellen). Hierop leest u alle informatie hoe u kaart(-en) kunt bestellen. Na
betaling liggen uw kaarten klaar op de desbetreffende clubmiddag. De goldcard-houder hoeft
voor zichzelf geen kaarten te bestellen.
Verder zijn de volgende jazzactiviteiten voor u gepland:

Jazz at the Cinema

In 2017 zijn 4 woensdagavonden gepland, dus op naar de Drommedaris, aanvang 20.00 uur:
• 18 januari:
• 22 maart:
		
• 18 oktober:
• 15 november:

film ‘The Wildest’, documentaire over Louis Prima en zijn bands.
een geweldige presentatie van Jean Pierre de Smet over New Orleans in
beeld en geluid.
film/docu, nadere informatie in de Hot News van het najaar.
film/docu, nadere informatie in de Hot News van het najaar.

Vanzelfsprekend wordt u ook op de hoogte gehouden met flyers op de club, nieuwsbrieven en
via Facebook.
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Jazzworkshops

Ook bestuurslid Rowan heeft niet stil gezeten en heeft voor volgend jaar diverse workshops
georganiseerd. De volgende zijn gepland:
• 19 februari:
• 23 april:
• 10 september:
• 17 december:

docent Rob Vlam met blaasinstrumenten.
docent Menno Bruin met gitaar.
docent Coos Zwagerman met blaasinstrumenten.
docent Menno Bruin met gitaar.

De workshops vinden plaats in de voorzaal van het Peperhuis, voorafgaand aan de clubmiddag, aanvang 12.00 uur. Voor de blaasinstrument-workshop is het handig dat men in ieder
geval 2 kruizen en 2 mollen kan bespelen. U wordt op de hoogte gehouden met flyers en via
Facebook.

Hoe bedoel je trots…

Voor de zomer belde vriend en banjoïst Jim McIntosh mij met de mededeling dat hij over Jazz
Enkhuizen wilde schrijven. Jim is namelijk
redacteur en editor van het Engelse blad
Just Jazz. Het moest gaan over de bands,
festivals, de clubs en hoe dat allemaal kan
in dat kleine, maar zeer swingende stadje.
Ik wenste hem daar veel succes mee, maar
meteen kwam de aap uit de mouw: of ik
het wilde schrijven. Jaja… Bij mij werkt dat
meestal als een uitdaging en ik kon zodoende mijn Engelse taal weer eens bijslijpen,
want de tekst in het Nederlands sturen naar
Jim, dat had geen zin. Zo werden vier redactionele hoofdstukken in de edities geplaatst,
juli tot en met oktober. Natuurlijk rijkelijk
voorzien van foto’s uit het jazzarchief alhier
en telkens als titel ‘Enkhuizen, an enigma’,
De vier redactionele hoofdstukken.
vrij vertaald als ‘Enkhuizen, een raadsel’. Nu
weten wij hier niet beter, maar zo kijkt men dus over de grens naar wat allemaal kon en kan op
jazzgebied, in onze stad. En daar ben ik trots op!

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.

Het lustrumprogrammma 2017 van de club is mede
mogelijk gemaakt door:
Hr. P.J. Scholten, Hoorn * De Wit, Beeld, Geluid & Witgoed Enkhuizen *
Stichting Sport en Cultuur Enkhuizen * Jacob van Wagtendonkstichting Enkhuizen*
Stichting de Trintel Enkhuizen * Westfriesland Fonds * Het Peperhuis *
Brouwerij Heineken * Organizzazioni di anonime *
de adverteerders in het clubblad Hot News * en U als trouwe bezoeker!

Onze dank gaat uit naar deze ondersteuners!
Sgt. Pepper's Hot News januari 2017
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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.

Jazzfestival Enkhuizen

De 44ste editie kunt u alvast in uw agenda zetten: 8, 9, 10 en 11 juni 2017.

Enkhuizer Jazz Archief

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

Spelregels bij het jaarlijkse donateursbedrag

Opzeggen vóór 1 november van het lopende kalenderjaar, anders volgt stilzwijgende 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
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 antenne (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.radioenkhuizen.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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Even terug kijken 11 september
The Dutch All Star Jazzband

De band is net begonnen en al lekker vol!

De bekende hoek

Dikke pret!

Zangeres Machteld, prachtige spirituals.

En jong is ook weer vertegenwoordigd.

De band kreeg ze zelfs op de stoel.
Sgt. Pepper's Hot News januari 2017
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Schoenmakerij

Hans Ruiter

Schoen- en Lederreparatie
Onderhoudsmiddelen
Sleutelservice

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

Voor de beste koffie,
thee en chocolade
bij u thuis!
Westerstraat 90, 1601 AM Enkhuizen
Tel.: 0228 - 32 58 99 www.coffy-huys.nl

Professionele audio-,
video- en lichtapparatuur
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

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

LOTUS

Lid vereniging Goud- en Zilversmeden

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

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

LOODGIETERSBEDRIJF

HEIJSELAAR v.o.f.
• C.V. ketels
• Gas- en waterinstallaties
• Dak- en zinkwerkzaamheden
• Badkameren toiletrenovaties

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

Vertaalopdracht,
tekstprobleem
of taalvraag?
Enkhuizen

beëdigd

vertaalbureau

Telefoon 0228 - 31 53 80

Westerstraat 145 | 1601 AE Enkhuizen
0228-322333 | 06-47472677 | info@univertaal.nl
Mob.:
06 - 53 95 56 12
www.univertaal.nl

Tw
32
Z
ee
le
vo
en
ze
N
st
p
ee
ee
S
‘W
ve
b

The Revivalists ft. Denise Gordon (GB)

Zondag 15 Januari 2017, 14.00 – 17.30 uur. Het Peperhuis, Wierdijk 18, Enkhuizen.
Bezetting:
Coos Zwagerman		
Jonny Boston		
Hans Mantel		
Jaap de Wit sr		
Jaap de Wit jr		

-trompet, zang
-klarinet, alt- en sopraansax, zang
-banjo, gitaar
-contrabas
-drums

featuring: Denise Gordon (GB)
Deze clubmiddag start al goed, tijdens de muziek kunt u genieten van een heerlijke koek, beschikbaar gesteld door de Koninklijke Peijnenburg B.V., onder de meeste Enkhuizers bekend
als de Enkhuizer Koekfabriek. Dus dat wordt smullen!
Met de opening van het 25ste seizoen van Sgt. Pepper’s Jazz-Club wordt gelijk de toon gezet
voor de rest van het jubileumjaar. Want dat de lat vanmiddag hoog gelegd zal worden is zeker,
als je kijkt naar de namen die vanmiddag voor u in het Peperhuis zullen optreden. Zowel The
Revivalists als Denise Gorden hebben in Enkhuizen geen nadere aankondiging nodig. Maar ook
ver buiten onze stadsmuren trekken de dame en heren al enige tijd volle zalen. Al meer dan 10
jaar heeft de Britse jazz en blues singer-songwriter Denise Gordon opgetreden in de internationale jazz scene. Ze is een energieke magneet die vanuit haar hart zingt. Daardoor weet ze het
publiek in iedere zaal blij en enthousiast te krijgen. Denise heeft tijdens verschillende gelegenheden in Enkhuizen opgetreden dus ze kent de ‘jazz smaak’ van de Henkhuzers goed. Dat belooft
dus wat! Zeker met begeleiding van de The Revivalists. Deze formatie is hard bezig de hottest
rootsjazz-formatie te worden. Hun unieke stijl kent zijn oorsprong in de vintage blues, jazz en
gospel uit het diepe zuiden van de Verenigde Staten van Amerika en de bakermat van de jazz
New Orleans. Een band met louter bekende gezichten uit de Enkhuizer Jazzscene. Met Jonny
Boston en Koos Mantel heeft de band een blaassectie, die tot de besten van Europa gerekend
mag worden. Het geheel wordt ondersteund door een zeer ‘strakke’ ritme sectie die terug doet
denken aan de topjaren van Max Collie’s Rhythm Aces. Overal waar The Revivalists spelen
wordt het publiek door de zeer swingende muziek van zijn stoel getild en in beweging gezet.
Kortom: kom op tijd en uitgerust naar het Peperhuis om te genieten van deze energieke top-act.
Aart Lub
Sgt. Pepper's Hot News januari 2017
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Spoorstraat 10-14
1601 GG Enkhuizen
0228-32 33 34
info@herbergdecompagnie.nl
www.herbergdecompagnie.nl
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The Julian’s New Orleans Jazz Friends (B)

Zondag 19 februari 2017, 14.00 – 17.30 uur. Het Peperhuis, Wierdijk 18, Enkhuizen.
Bezetting:
Bruno Van Acoleyen
-trompet, zang
Julien Goethals 		
-klarinet, saxofoon, dwarsfluit, zang
Herman Raes 		
-trombone, zang
Gregory Goethals		
-gitaar
Marcel de Neve		
-bas, zang
Dimitri Goethals		
-drums, zang
					
Deze gelouterde formatie uit België is voor het eerst te gast in onze jazzclub. Sinds de oprichting van de band in 1987 wordt er New Orleans jazz gespeeld, zoals die door de pioniers werd
gebracht. De huidige formatie bestaat uit enthousiaste musici die goed hebben geluisterd naar
grote namen zoals: Georges Lewis, Bunk Johnson en Kid Ory. The Julian’s bouwden hun eigen
stijl stelselmatig op, maar bleven trouw aan de typische traditionele, authentieke jazz, zoals die
100 jaar geleden in het zuiden van Amerika werd gespeeld. The Julian’s New Orleans Jazz
Friends zijn inmiddels een vaste waarde geworden op zowel nationale- als internationale jazz
evenementen. De kern van de band bestaat uit vader en zonen Goethals en zijn daarmee de
familie De Wit van de Belgische jazz scene. Het orkest wordt speciaal gewaardeerd voor de
ingetogen manier waarop zij de blues en spirituals spelen.
U kunt vanmiddag in het Peperhuis, aan de hand van onze zuiderburen, een nostalgische jazzreis maken en merken dat de oorspronkelijke muziek niets van zijn frisheid en levenskracht heeft
verloren.
Aart Lub
Sgt. Pepper's Hot News januari 2017
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Even terug kijken 2 oktober
Harry Kanters’ Jazz Creole & Leroy Jones

12

De drummer van de band.

Harry Kanters in `solo`.

Even denken, van G-min naar C-groot.

Concentratie geeft het beste resultaat.

Leroy Jones, met de soepele ventielen.

De sfeer was ook goed in de pauze.

Sgt. Pepper's Hot News januari 2017

Dinsdag

wo t/m ma vanaf 11.00 uur.
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The Pasadena Roof Orchestra (GB)

Zondag 19 maart 2017, 14.00 – 17.30 uur.
Het Amsterdamse Huis, Zuiderzeemuseum, Kooizandweg 2, Enkhuizen.
The Pasadena Roof Orchestra is een formatie van wereldklasse, die meer dan 40 jaar geleden
werd opgericht. De muziek die wordt gespeeld, is te omschrijven als moderne klassiekers en
wordt gedragen door muzikale reuzen als George Gershwin, Cole Porter, Irving Berlin, Jerome
Kern, Ray Noble en Hoagy Carmichael. Dit waren allemaal componisten, die onvergetelijke
melodieën en verfijnde romantische teksten schreven, die een weerspiegeling zijn van betekenisvolle gebeurtenissen in de jaren twintig van de vorige eeuw. De show van de band bevat,
onder andere, bekende nummers als ‘Puttin on the Ritz’, ‘Sweet Georgia Brown’, ‘The Lullaby
of Broadway’, maar ook Duke Ellington’s klassiekers ‘Black and Tan Fantasy’ en ‘Truckin.’’
Het orkest heeft door de jaren heen zeer succesvolle optredens verzorgd in gerenommeerde
concertzalen van Londen, New York, Dubai, Berlijn, Hong Kong tot Kuala Lumpur. Op het indrukwekkende CV van de band staan verder een eervol optreden op Buckingham Palace in
Londen, de opnamen van meer dan veertig albums, filmmuziek voor onder meer ‘Just a Gigolo’
met David Bowie en Marlene Dietrich en soundtracks voor tal van reclamecampagnes.
Het orkest is uitgegroeid tot een gevestigde naam in zijn genre en staat inmiddels op een vergelijkbaar niveau van de grote dansorkesten, waar The Pasadena Roof Orchestra door is geïnspireerd. Als het gaat om authentieke dans- en swing muziek, is The Pasadena Roof Orchestra
absoluut uniek in de wereld. Het orkest heeft de beschikking over de mooiste arrangementen
en de beste muzikanten. Onder leiding van bandleider en zanger Duncan Galloway, kunt u
vanmiddag getuige zijn van een show, die u meevoert naar de danszalen uit de jaren twintig en
dertig, die we nu alleen nog maar kennen uit de films.
Aart Lub
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Oriental Jazz Band

Zondag 19 maart 2017, 14.00 – 17.30 uur.
Het Amsterdamse Huis, Zuiderzeemuseum, Kooizandweg 2, Enkhuizen.
Bezetting:
Bram van Tongeren
Harm Hillegers		
Barry Woestenburg
Carmen Vos		
Jeen Rabs		
Lauryan Feijen		
Bob Leijen		

-kornet
-klarinet, alt-saxofoon
-trombone
-piano
-banjo
-contrabas
-drums, zang

Vanmiddag komen de trotse winnaars van de Sgt Peppers Jazz Award 2015 weer naar Enkhuizen. De band is uitgegroeid tot een formatie met een volwassen uitstraling en een bekend gezicht in de nationale- en internationale jazzscene. Het orkest bestaat uit een groep muzikanten
met een passie voor New Orleans jazz, waar zij een persoonlijke twist aan hebben gegeven. Het
resultaat is een eigen geluid waaruit duidelijk invloeden van verschillende muziekstijlen hoorbaar zijn, zoals rock&roll, country en rhythm&blues. De band speelt al geruime tijd samen en
is een vriendenclub geworden die met elkaar kostbare herinneringen deelt. Dit is terug te zien
in de energie die de band uitstraalt op het podium. Deze energieke muzikale cocktail heeft er
voor gezorgd dat de Oriental Jazz Band de afgelopen jaren op grote internationale jazz events
is uitgenodigd. Enkele voorbeelden hiervan zijn het Riverboat jazzfestival (Denemarken), het
prestigieuze jazzfestival in Ascona (Zwitserland), de legendarische 100-club in Londen en het
Cork Guinness Jazz Festival. The Oriental Jazz Band weet jongeren ervan te overtuigen dat jazz
hele hippe muziek kan zijn, zonder het traditionele karakter van deze muzieksoort uit het oog
te verliezen. Het Amsterdamse Huis zal vanmiddag dan ook zeker weer een ontmoetingsplaats
zijn voor jong en oud.
Aart Lub
Sgt. Pepper's Hot News januari 2017
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Even terug kijken 13 november
Joep Peeters Swing Band

Een onbekende samenstelling met vele bekende gezichten.

16

Wat vertelt hij nu?

Even gezellig een middag naar de jazz.

Bekende op alle jazz-concerten.

Veel blije gezichten.
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Blanche en Cab Calloway
Blanche en Cab Calloway Swing Masters
Directe aanleiding tot het schrijven van dit artikel, is de krantenpublicatie in het begin van de
jaren negentig van de vorige eeuw, waarop we een jonge president Clinton met zijn vrouw Hillary afgebeeld zien met een breeduit lachende Cab Calloway, die zojuist de Medal of Fine Arts
uitgereikt had gekregen. Cab Calloway kreeg deze onderscheiding
voor zijn gehele oeuvre, dat meer
dan zestig jaar besloeg. De krantenfoto die ik heb, is in zwart/wit,
maar na enig surfen op het internet kwam er toch nog een prachtige kleurenfoto op de proppen,
waarop we het drietal breeduid
lachend zien - geflankeerd door
een geüniformeerde marinier- en
het uitstekend naar ‘den’ zin heeft!!
De verkiezingsstrijd tussen Hillary
en Trump (nu), deed mij weer aan
die foto denken. Ik ben ik wat gegevens over Cab en zijn zuster
Cab Calloway
Blanche gaan verzamelen en het
geeft de lezers van de Hot News de gelegenheid om eens kennis te maken met het turbulente
leven van beide getalenteerde swing/jazz artiesten.
De familie Calloway was een typische ‘Middle Class’-familie. Vader Cabell Calloway, in 1898
leraar aan de Lincoln University, werkte ook nog als makelaar. Moeder Martha Reed, lerares
aan Morgan State College, was ook kerk organiste en daar zouden de muzikale talenten van
hun kinderen wel vandaan komen.
Blanche werd geboren in 1901 en
zes jaar later werd in Rochester,
New York, Cab geboren. Later
zou er nog een zoon, Elmer, het
levenslicht zien. Blanche en Cab
groeiden op in West Baltimore’s
Sugar Hill, waar hun muzikale talenten werden ondekt; zij kregen
muzieklessen om zich verder te
ontwikkelen. Blanche was de
eerste die, tegen de wil van haar
moeder, de showbusiness in ging
en haar talenten als zangeres zou
waarmaken. Cab heeft altijd gezegd, dat hij door zijn zuster ook
in het vak terecht is gekomen.
Blanche zong al bij een Big Band,
Blanche Calloway
terwijl Cab nog in de schoolbanken zat, maar na zijn afstuderen ging hij samen met zijn zuster
optreden in de zwarte theaterproductie ‘Plantation Days’ . Zijn vader heeft nog geprobeerd om
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Cab van het showbizz-vak af te houden, maar het bloed gaat waar het niet gaan kan. Hij kwam
bij een band terecht, ‘The Alabamians’ en ontwikkelde zijn talenten als showman, zanger en
drummer. Hij speelde in Sunset Cafe en Club Berlin, ontmoette daar Louis Armstrong en die
leerde hem de trucjes van het ‘scat’ zingen. Het noodleidende orkest ‘The Missourians’, een
uitstekend orkest met een bezetting van grote talenten, zocht in 1930 een nieuwe frontman.
Cab werd aangezocht en binnen de kortste tijd werd het omgedoopt in Cab Calloway and his
Orchestra. Cab en zijn band volgden in 1931 Duke Ellington op in de Cotton Club en gingen
spelen onder de paraplu van de Irving Mills organisatie, die ook Ellington en Mills Blue Rhythm
Band onder zijn hoede had. Cab Calloway bewees, dat hij zich met zijn orkest kon meten
aan de andere bands; wisselde met hen in de Cotton Club en werd een van de huisorkesten.
Cab ging in 1931 ook de platenstudio in en nam zijn beroemdste song ‘Minnie the Moocher’
op. Radio was de volgende stap tot landelijke bekendheid. Hij trad op in de wekelijkste show
voor NBC vanuit de Cottonclub en in de radioshow van Walter Winchell, met Bing Crosby in
zijn show in de Paramount Theatre in New York. Het resultaat hiervan was, dat hij met Duke
Ellington de kleurbarrière doorbrak, die de meeste radiozenders nog hadden. Ook bij de film
komen we Cab Calloway en zijn orkest tegen. In de productie ‘The Big Broadcast’ (1931), een
film waarin Bing Crosby een belangrijke rol speelt – en - te laat is, horen we de regisseur zeggen:
“dan maar eerst Cab Calloway met ‘Minnie the Moocher’”. In de leuke tekenfilmpjes van Betty
Boop wordt niet alleen zijn atletische optreden op beeld weergegeven, maar horen we ook nog
zijn stem: o.a. ‘The Old Man from the Mountain’ en ‘St. James Infirmary Blues’. Als gevolg van
zijn vocale uitspattingen in zijn songs kreeg hij snel de bijnaam ‘Hi-Di-Ho Man’, zijn acrobatische
toeren als orkestleider en vertolker van ‘Reefer’-songs deed zijn populairiteit tot grote hoogte
stijgen en kon hij zich met alle groten van die tijd meten.

The swinging thirties

Nadat Blanche in 1931 ging werken bij het orkest van Andy Kirk en in 1931 met haar Joy Boys
14 kantjes opnam voor het RCA Victor label (later heruitgebracht op lp voor het Harlequin label
‘Harlequin/2057’), liet ze horen een uitstekende bigband vocaliste te zijn. Vermeld mag worden,
dat in de bezetting van haar ‘Joy Boys’, op deze opnamen tenor saxofonist Ben Webster meespeelt. (‘Ome Ben’ woonde in de jaren zestig van de vorige eeuw in de Jordaan in Amsterdam).
Cab daarentegen, ging voor concurrent Brunswick de platenstudio in en nam zijn grootste successen op, daarna volgden een keur aan platenlabels waar hij de komende jaren opnamen voor
ging maken (Banner,Cameo,Conquerer, Perfect, Mellotone, etc.); hij kwam zelfs nog een jaartje
bij RCA Victor terecht, waarna in 1936 weer bij Brunswick. Toen hij in die periode met de Irving
Mills Agency een kontrakt sloot ging hij weer met Variety in zee, totdat die - als gevolg van de
Grote Depressie - moest stoppen. Het optreden van Cab in de clubs van de USA was altijd een
aaneenschakeling van acrobatische toeren, scat singing en een ongekende mimiek tijdens zijn
vocale uitspattingen. Het is op het internet nog steeds te zien en wij kunnen ons voorstellen,
dat het in die tijd een pure sensatie was, altjd onberispelijk gekleed in zwarte of witte smokings
en zijn colgate-smile altijd paraat!!. Zijn danspassen waren een rechstreekse voorloper van de
‘Moon Walk’, later door Michael Jackson beroemd geworden, maar volgens Cab noemden zij
dat toen ‘The Buzz’. Ze zijn te zien in de Paramount film ‘International House’. Hollywood was
de volgende stap en met Al Jolson maakte hij in 1936 de rolprent ‘The Singing Kid’, waarin we
ook zijn orkest in The Cotton Club en de Cotton Club Dancers zien en horen spelen. Vermeld
moet worden, dat Blanche de later beroemde Ben Webster in haar orkest had. Hij speelde ook
bij Cab in de trompetsectie, evenals de later beroemd geworden ‘Modernist’ Dizzy Gillespie, die
in 1941 wegens onbetamelijk gedrag door Cab werd ontslagen en hem (Cab)in zijn kwaadheid
nog in zijn been stak. Blanche Calloway ging in 1935 nog met haar orkest de Vocalion platenstudio in en nam daar nog enkele kantjes op, maar aan het eind van de jaren dertig liet ook bij
haar de Grote Depressie , waaronder de USA gebukt ging, zich gelden en moest ze haar orkest
ontbinden. Zij ging in 1940 werken als nachtclubmanager en werd in 1960 nog directeur van
een radio station in Florida; zij overleed in Baltimore op 16 december 1978.
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Cab ging onvermoeid voort en speelde in 1943 een belangrijke rol in de bekende film ‘Stormy
Weather’, de film was de eerste die een volledige zwarte rolbezetting had. In 1944 verscheen de
‘New Cab Calloway’s Hepsters Dictionary Language of Jive’ en in 1947 nam de band in de film
‘Hi-Di-Ho’ een volledige zwarte productie op, waarin ook de cartoons ‘Porky at the Trocadero’
en ‘Swooner Crooner’ speelden. Het orkest had ook zijn eigen basket-ball team met als spelers
Milt Hinton, Leon ‘Chu’ Berry en Dizzy Gillespie. Eind jaren veertig was het over en uit, hij moest
zijn orkest ontbinden.

Cab Calloway on the Run

Gedurende de jaren veertig woonde Calloway met zijn vrouw Zulme ‘Nuffie’en familie in Long
Beach op de South Side van Long Island op de grens met Lido Beach. Het gezin verhuisde in
de jaren vijftig naar Westchester County, New York. In Greenburgh N.Y. zorgde het echtpaar
voor de opvoeding van de drie jongste van hun vijf dochters. Cab speelde een belangrijke rol
in een aantal films en theater producties, o.a. ‘Sporting Life’en de Gershwin opera ‘Porgy and
Bess’, met William Warfield en Leontyne Price. Een andere rol was die van ‘Yeller’ in de Cincinnati Kid met Steve McQueen. Maart 1967 zien we Cab Calloway in de Ed Sullivan Show en
naast Pearl Bailey had hij een rol in de musical ‘Hello Dolly’. In 1976 verscheen zijn autobiografie
‘Minnie the Moocher and Me’, inclusief de complete Hepsters Discografie. Zijn come-back was
in 1980 in de film ‘The Blues Brothers’en had hij een rol in de televisieserie Sesame Street. Cab
Calloway was de inspirator voor het museum in Coppin State (Baltimore-Maryland). Filmster en
televisieberoemdheid Bill Cosby hielp bij het in stand houden van The New School for Social
Research in Manhattan. In 1985 stond hij weer voor een orkest in The Ritz London Hotel, een
60 minuten durende film werd opgenomen door de BBC onder de titel, The Cotton Club comes to the Ritz en in 1986 trad hij op, als jurylid, tijdens World Wrestling Entertainment ‘Wrestle
Mania-2’. Calloway was de hoofdattractie tijdens de opening van een gala-ball voor 4000 genodigden in het Rosewood Hotel in Dallas. In 1990 was hij het onderwerp van Janet Jackson’s
1930 music video ‘Alright’. In het Verenigd Koninkrijk zien we Cab in diverse televisiereclames
voor Hula Hoops snacks. Cab Calloway was bijzonder in zijn sas met de opening van Cab
Calloway School of the Arts, die in 1994 geopend werd. Hij was vereerd met de verschillende
onderscheidingen, die hij kreeg van de Universiteit van Rochester - doctor of fine Arts - in 1993
en in hetzelfde jaar de National Medal of Fine Arts, uitgereikt door President Clinton. Op 12 juni
1994 kreeg hij een hersenbloeding en overleed vijf maanden later op 18 november 1994.
Wim Keller

Ontmoeting Cab Calloway
met Bill Clinton.
Sgt. Pepper's Hot News januari 2017

19

31 81 33
87 27
tuin.com

za

g

www.jazzpiration.com
W. www.autobedrijfkeesbuis.nl

TM

Voor reservering en informatie:

0228 - 32 11 61
info@restauranteighteen.nl
Westerstraat
113
www.restaurant18.nl
1601 AD
Enkhuizen
0228
- 322 di
060
Geopend
t/m zo vanaf 11.00 uur.
www.onderdewester.nl
Maandag gesloten. (Op feestdagen geopend)

azz

n,soort

osten!

bliner.nl

klik.nl

Westeinde 18, 1601 BJ Enkhuizen
1601 HC Enkhuizen
Tel.: Melkmarkt
0228 - 31 274,91
www.sanstra.nl e-mail: info@sanstra.nl

Jazzclub van de grond te tillen. En met succes
opnieuw een boeiend programma met tal van b
ten Enkhuizen. Het voorziet dus in een behoeft
lijfblad. Hot News wordt al die jaren gemaakt do
D
weer weten zij boeiende artikelen te produceren
Al
door. Ik wens de club en redactie veel succesCe
tie
om
Wethouder Stadsbeheer, Verkeer, Onderwijs, Cultuur
Plant- en groenvoorzieningen, Weg- en waterbouw,he
B
H
ho
COLOFON
Sgt. Pepper’s
Hot News, clubblad van de Sgt. Pepper’s Jazz-Club,
so
Boekingen:
ke
Jaardonatie Tel.:
jazzclub,
News:
17,- per jaar; inwonend
+31inclusief
(0)228Hot
- 31
55 €44
kalenderjaar; na die
datum
geldt -een
verlenging voor
h
+31
(0)228
31stilzwijgende
64 13
no
blad ontvangen,
danjc.de.wit@online.nl
kan dat door overmaking van € 11,- per jaar
Email:
al
Entreeprijzen donateurs: € 6,-, niet-donateurs: € 12,-.
ge
Informatie muziek/bands/r
Sgt. Pepper’s Hot News
M
0228 - 31 47 91
Redactie:
sp
Financiën donateurs, spon
Jacintha Floris (hoofdredacteur)
no
06-27 82 39 29
Wim Keller
va
Aart Lub
Sgt. Pepper’s Jazz-Club
ho
Bestuur:
Lies Turksma
Sam Verbeek
voorzitter
Dick Turksma
di
muzikale
Vormgeving blad en advertenties:
Gerrit Piso
public al
re
Voor informatie:
René Slagers
secretaris
Dick Turksma
de
Kees Knijnenburg penningm
Bram vanBrieven
Tongeren,
Parklaan
8
fa
kunt u sturen naar:
1601 EK Redactie
Enkhuizen
Sgt. Pepper’s Hot News
rit
8 41
Tel.: 06 - Talingshof
1785 01
Niets uit dit blad mag wor
ge
1602 NX Enkhuizen
Website: www.orientaljazzband.nlschriftelijke toestemmingK
Tw
W
C

Freetime
Old Dixie
Jassband

Oriental
Jazzband

atie:

n.nl

b.nl
uur.

n geopend)

khuizen

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

Herringtown
Jazzband Enkhuizen

za
e
azz
r

Spirit of Gospel

New Orleans Band & Gospelsingers

Informatie:

Westerstraat 113
Voelt u zich misselijk,
1601 AD Enkhuizen
akelig
of060
down, bel
0228
- 322
n soort info@sgtpeppersjazzclub.nl
dan
direct
de Herringtown
www.onderdewester.nl

kosten!

bklik.nl

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

Lollapalooza
Jazz

matie:

en.nl

Opmerkelijk / opvallend in zijn soort
Wij rekenen geen voorrijkosten!

ffet
0 uur.
tengeopend) Voor informatie:
gen

nkhuizen

20

www.lollapaloozaoldjazz.webklik.nl

Sgt. Pepper's Hot News januari 2017

B

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

www.gospelsingers.nl

Uw advertentie
zou hier goed
Westerstraat 113
1601 AD Enkhuizen
0228 - 322staan.
060
www.onderdewester.nl

Voor informatie:

info@sgtpeppersjazzclub.nl

D
br
in
Tel.: 022
D
info@de

The R
Reco

Lia Pieters
Reconnec
e-mail: lia.
website: w
Telefoon: 0

Jazz in blik
DICK CHARLESWORTH-THE CITY GENT-LAKE CD-309

Nadat Humphrey Lyttelton, Chris Barber en Ken Colyer, tijdens de jaren vijftig van de vorige
eeuw, met hun tradionele jazz het Verenigd Koninkrijk stormenderhand hadden veroverd, gingen
tientallen andere orkesten ook in die stijl spelen en ontstond de ‘Trad Boom’. Terry Lightfoot, Acker Bilk en Kenny Ball volgden die stijl met veel inzet en werden wereldberoemd. Helaas bleven
anderen - o.a. Dick Charlesworth - aan de zijlijn staan,
ondanks het feit, dat ze qua
ideeën en muzikaliteit beslist
niet de minderen waren. Als
beginnend platenverzamelaar kocht ik de lp HMV 1495
Dick Charlesworth and his
City Gents en ik was verrast
door de geweldige klank van
zijn klarinetspel, zang en de
frisse aanpak van het repertoire dat de Gents (compleet
met bolhoeden en jacket) op
deze plaat hadden gezet. Hij
behoort nog steeds tot mijn
favoriete lp’s! Na deze inleiding, terug naar het initiatief
van Lake Records, om wat
eerder opgenomen materiaal
op cd her uit te brengen. De
eerste opnamen van deze cd
dateren uit 1957 en de Gents
spelen met veel enthousiasme vier stukken, gevolgd
The City Gent-Lake CD-309
door tien stukken uit 1959,
met een bijna ongewijzigde bezetting: Bob Masters-tpt, Cyril Preston- tbn en vocal, Dick Charlesworth clt, Graham Beasley-bass, Bill Dixon-bjo en Ron Darby-drs, gevolgd door nog eens 3
stukken, opgenomen in 1959, waarbij gezegd moet worden, dat de tien stukken uit 1959 eerder
zijn uitgebracht op 77-records. De repertoirekeuze op deze cd is weer enigszins aangepast aan
de geldende New Orleans jazz regels, maar de Gents, met name Dick Charlesworth, laten - met
aparte manier van spelen - horen, dat ze zich wel degelijk onderscheiden van de andere Trad
orkesten. Klankkleur en vibrato, gecombineerd met een heldere klank in zijn spel, onderscheidt
Dick zich wel degelijk van de andere beroemde klarinettisten uit die tijd; de doorbraak is er –
voor hem - echter nooit gekomen! Kwamen Monty Sunshine, Acker Bilk en Terry Lightfoot tot
wereldfaam; Dick Charlesworth is dat nooit gelukt. Na de trad stopte hij in 1964 met spelen en
trok zich terug in Spanje. Hij kwam incidenteel nog wel in het Verenigd Koninkrijk, om bij een
orkest in te vallen, maar zou nooit meer zijn oude klasse terug krijgen. De muziekkeus, op deze
door Lake heruitgegeven stukken, is een mengeling van New Orleans standards en populaire
werkjes, uitgevoerd door een gemotiveerd orkest, met hele speciale uitschieters van de leider
Dick Charlesworth. Bestellen bij Timeless in Wageningen.
Wim Keller
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DOCTOR JAZZ-CD-016
NEDERLANDSCH FABRIKAAT-HOT JAZZ & SWING- 1926-1953-DEEL 2
Stichting Doctor Jazz Magazine - met name Harry Coster, Ate van Delden en Wim Bor, met de
discogafische ondersteuning van Ben Kragting - heeft wederom een nieuwe cd uitgebracht met
historisch Nederlands materiaal uit de jaren twinting , dertig en veertig van de vorige eeuw. Het
is een fraaie collectie zeldzame geluidsfragmenten geworden, die begingt in de jaren twintig met
de Tuschinsky’s Berceley Jazzband, ‘Want A Little Lovin’, opgenomen in 1926. Als beginnend
liefhebber van bioscoop-films struinde ik in de jaren vijftig en zestig de Amsterdamse bioscopen
af en wat was er over gebleven van die orkestrale pauze opvulling(?); nou, alleen in het Tuschinki
Theater en in de City bioscoop vond je nog pauze orkesten. Ik vond het een aangename onderbreking van het programma. De cd laat verder een pianosolo van Joop de Leur, ‘Blue Skies’,
horen; opgenomen in 1927 én de eerste
opname van The Ramblers o.l.v. Theo
Uden Masman, de man die als geen
ander zijn hele leven verbonden zal blijven aan dit orkest, maar let wel op de
opnamedatum 1933. Een andere grootheid uit die periode is Eddy Meenk met
een opname van ‘Dinah’ uit 1934. De
Ramblers komen in totaal 5 keer voor
op deze cd, n.b. in 1934 met ‘Ohio Serenade’ in 1934, ‘ Orient Express’ uit 1943,
‘Hij Wel’ uit 1948 en ‘Let’s Go’ uit 1948.
Het vermakelijke nummer ‘Hij Wel’ is
later ook opgenomen door andere orkesten en ik heb me altijd afgevraagd,
waar het vandaan kwam! De legendarische trompettist Louis de Vries horen
we met zijn Rhythm Boys in ‘Rhythm is
Our Business’. De Blue Ramblers o.l.v.
Pi Scheffer spelen ‘Lament For Congo’
Hot Jazz - Swing - 1926 - 1953
en Secco’s Gitanos ‘Mama Don’t Allow’
uit 1937. Achtereenvolgens horen we Eddie Meenk en zijn orkest met een duitse tekst ‘Bei Dir
War Es Immer So Schön’uit 1941, The Moochers Septette met ‘Lady Be Good uit 1941 en het
orkest van Klaas van Beeck met ‘Zonnig Madeira’, waarbij wij de onlangs overleden zanger
Eddy Christiani horen (op een glasplaat opgenomen). Tijdens de Tweede Wereldoorlog bleven
enkele Nederlanders gewoon in den Lande optreden, maar waren ook in de studio van de Nederlandse omroep te vinden. Veel opnamen zijn bewaard gebleven. Het meest bekend zijn The
Ramblers, maar ook Ernst van ‘t Hoff maakte opnamen voor de Nederlandse omroep in 1943
‘Fare Thee Well, Annie Laurie’ en ‘I’m Just A Vagabond Lover’. Een ander orkest, dat tijdens
de oorlogs jaren actief bleef was het orkest van Dick Willebrandts; zij fungeerde voornamelijk in
Hilversum als omroep- orkest. Deze opnamen zijn uit 1943 ‘ Remember My Forgotten Man’ en
‘Night And Day’. Het Miller Sextet met Pia Beck horen we spelen in een opname uit 1947 ‘Five
Minutes More’en de cd sluit met ‘Lover’, een opname van Sem Nijveen uit 1953 . Het geheel
is door geluidstechnicus Harry Coster op uitstekende wijze op het zilveren schijfje gezet en het
meer dan uitvoerig begeleidende boekje is verlucht met foto’s. Vooral de afgedrukte muziekpapierpagina met de foto van Eddy Christiani in het lied ‘Zonnig Madeira’ gaf mij een warm gevoel.
Kortom, Hot News lezers, die de eerste cd in deze serie ‘Hot Jazz& Swing deel 1’ al in de kast
hebben staan, hebben geen aanleiding nodig, kopen!! Bestellen bij Doctor Jazz Magazine
Ophoven 26, 6131 XW , Sittard. of surf even naar www.DoctorJazz.nl
Wim Keller
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De eerste commerciële jazzplaat
Deze eer viel te beurt aan de Original Dixieland Jass Band, nader te noemen als ODJB. Aanstaande 26 februari 2017 is het honderd jaar geleden, dat deze jazzband als eerste een plaat
uitbracht. In dit artikel gaan we dan ook 100 jaar terug naar deze
allereerste plaatopname, die - ook toen al - met veel gedoe
plaatsvond. Overigens zal redactielid Wim Keller in het aprilnummer van de Hot News, de band nader belichten. Het nummer op
de A-kant van deze schijf is het meest bekend als ‘Original Dixieland One-Step’, maar werd eerst als ‘Dixieland Jass Band OneStep’ of ‘Dixie Jass Band One-Step’ uitgebracht. De instrumentale compositie uit 1917 is gecomponeerd door Nick LaRocca,
trompettist van de Original Dixieland Jass Band. Het stuk is een
unieke mijlpaal in de jazz, namelijk de eerste commercieel uitgebrachte plaat. De ODJB bracht het nummer uit in 1917 als een
Victor 78; 18255-A op het label Victor Talking Machine Company
in Camden, New Jersey. De B-kant werd het nummer ‘Livery Stable Blues’. De muzikanten op
deze opnamen waren de eerder genoemde Nick LaRocca, trompet, Larry Shields, klarinet, Eddie Edwards, trombone, Henry Ragas, piano en Tony Sbarbaro, drums. De ODJB deed in eerste
instantie auditie voor Columbia Records. Een maand na deze auditie, begon de band met de
opnamen voor Victor. De band maakte de
opnamen op 26 februari 1917, met op de
A-kant ‘Dixieland Jass Band One-Step’. Op
het etiket van de plaat werd de band aangekondigd als de ‘Original Dixieland ‘Jass’
Band’, met dus op de B-kant ‘Livery Stable
Blues’, netjes aangekondigd als een foxtrot.
Aan beide zijden verschenen aan de rechterkant van het gat van de plaats de twee
woorden: ‘For Dancing’. Dat men dat maar
wist! Na rechtszaken veranderde Victor het
etiket van beide zijden op de plaat. Een overgang in ‘Dixieland Jass Band One-Step’ leek
namelijk wel erg veel op een gedeelte van Joe Jordans 1909 ‘That Tanis’ Rag’. En jawel, gedoe: het resulteerde in een rechtszaak voor schending van het
auteursrecht. De vroegste exemplaren van de eerste plaat van de
ODJB refereren niet aan Jordans nummer, maar op latere kopieën werd zelfs vermeld: ‘Introducing ‘That Teasin’ Rag’. De titel op
kant A veranderde in ‘Dixie Jass Band One-Step’. In 1917 sloot
Max Hart, de manager van de ODJB, een akkoord met J.W. Stern
voor de rechten van de publicatie van ‘Dixieland Jass Band One
– Step’. Jaren later, in november 1929, verzocht Nick LaRocca
Eddie Edwards, om langs Max Hart te gaan en hem te bewegen
het nummer op hun naam te schrijven, zodat zij alsnog royalty’s
zouden krijgen. Kortom, het was in die tijd ook al flink touwtrekken om rechten. In 1936, kwam de ODJB opnieuw bij elkaar. Zij
namen een nieuw gearrangeerde versie van het nummer op, nu met de titel ‘Original Dixieland
One-Step’. Dat vond plaats op 9 oktober in New York. Het Victor-label bracht de plaat uit, met
op de B-kant ‘Barnyard Blues’, een andere titel van de ‘Livery Stable Blues’.
Sam Verbeek
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De Peilstok

Een peilstok is volgens het woordenboek een meetinstrument voor dieptemeting.
De redactie van Hot News introduceert hiermee een nieuw item in uw clubblad waarbij op
uiteenlopende onderwerpen het ‘niveau’ bepaald zal gaan worden. Uiteraard zal dit geen toegepast wetenschappelijk onderzoek zijn, maar verkenningen achter de schermen van de lokale
jazzscene.
In het jubileumjaar van Sgt. Pepper’s Jazz-Club gaan we de mening peilen van de Enkhuizer
jazz bands over hun ‘eigen’ podium in het Peperhuis.
Als eerste heeft uw reporter een onaangekondigd bezoek gebracht aan de Herringtown Jazz
band. Voorafgaande aan een periodieke repetitie heb ik de heren een aantal vragen voorgelegd,
waarbij politiek gewenste antwoorden verboden waren. Er diende klare wijn geschonken te
worden, heb ik er nog aan toegevoegd. De bandleider gaf als eerste aan, dat ze daar iedere
repetitie wel raad mee weten. Er schijnt ook al een eigen glasbak voor de IJsclub aangevraagd
te zijn. Hoe dan ook, de toon was gezet. Toen ik de aandacht eindelijk op het onderwerp van
mijn verkenning had weten te richten waren de bandleden het allemaal met elkaar eens, dat Sgt.
Pepper’s Jazz-Club zeer waardevol voor Enkhuizen en voor haar jazzscene is. ‘Maar waarom
zien we jullie dan zo weinig op de clubmiddagen?’, vroeg ik voorzichtig. Of ik genoeg papier bij
me had, was de reactie, want de lage presentie was wel te verklaren. De mannen gingen er eens
goed voor zitten. Naast de toon bleek nu ook de juiste snaar geraakt te zijn. Een aantal leden
speelt, naast de Herringtown, ook in andere bands waardoor er veel in weekenden, met name
op de zondagen, wordt opgetreden. In de overgebleven weekenden is het dan wel eens lekker,
om gewoon onderuit op de bank te hangen. Maar wanneer er een topband in het Peperhuis
komt spelen, zo hebben de leden mij verzekerd, komen ze zeker en vast altijd naar de clubmiddag. Maar ze komen ook, zoals de bassist met een gezonde dosis Haagse bluf beloofde, als
er een bloedmooie zangeres meedoet. We gaan de voltallige band dus veel tegenkomen in het
jubileumjaar van de jazzclub, want er komen dit jaar alleen maar bands van topkwaliteit, al dan
niet vergezeld door mooie zangeressen. Vergeleken met andere jazzclubs is de sfeer en programmering in Enkhuizen uniek volgens de bandleden. Lekker luisteren in de zaal of kletsen in
de omgeving van de bar. Alles mag, al is dat laatste een terugkerend punt van kritiek bij een deel
van de vaste gasten. In het Peperhuis speelt een band altijd voor een volle zaal met enthousiaste
bezoekers, die de wat mindere akoestiek helemaal goed maken. In de clubs elders in Nederland
of daarbuiten is de programmering breder dan in Sgt. Pepper’s Jazz-Club. Dat wil nog wel eens
een jonger publiek trekken, werd mij verteld. Vanuit de Herringtown werd mij nog een speciaal
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verzoek in dit kader meegegeven. Een stille hint bestaande uit de wens om meer bluesmuziek
te kunnen beluisteren in het Peperhuis. Een vurig pleidooi volgde, dat kan worden samengevat
als: blues is lekkere muziek met een sterke verwantschap aan jazz en gewaardeerd door een
brede groep mensen. Toen de muzikanten aan hun instrumenten begonnen te frunniken en het
stemmen ons gesprek dreigde te overstemmen, heb ik nog snel gevraagd naar de mening over
de indeling van de clubmiddagen. Twee formaties tijdens een clubmiddag programmeren wordt
als positief beoordeeld en ondanks het feit dat niet iedereen geregeld aanwezig kan zijn, wordt
de zondagmiddag als de beste tijd gezien voor de club. De Herringtown Jazzband feliciteert
Sgt. Pepper’s Jazz-Club met haar jubileum en hoopt nog vele jaren, zowel als toehoorders en
als muzikanten, aanwezig te kunnen zijn tijdens de zeer gewaardeerde clubmiddagen.
Toen ik de repetitieruimte verliet werd gelijk afgetrapt met het nummer ‘You took advantage of
me’. Het was een leuk gesprek.
Aart Lub

De Jazzclubs
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

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

MEUBELS - BEDDEN - TAPIJTEN - GORDIJNEN

www.jazzoss.nl

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.
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Jacintha Floris sprak met Cor Dekker
Trouwe bezoeker van menig jazzevenement met een fototoestel in zijn hand: Cor Dekker. In de
jazzclub zit hij op zijn vaste plek aan tafel, samen met zijn vrouw Aat. Althans als hij zit, want
heel vaak loopt hij door de ruimte om te kijken of hij een mooie foto kan maken. Zijn archief
bestaat uit duizenden foto’s van allerhande muzikanten. In de 25 jaar
dat Sgt. Pepper’s jazzclub nu bestaat
heeft hij heel veel foto’s gemaakt en
behoort hij tot een van de vaste fotografen van de club. Reden te meer
om hem eens te interviewen. “Ik voel
mij vereerd. Mijn vrouw en ik komen
heel graag op zondag naar de club
in Enkhuizen. En ik vind het dan erg
leuk om er foto’s te maken, net zoals
Foppe die hier ook vaak rondloopt.
Veel mensen dachten dat Foppe en
ik vijanden van elkaar waren, maar
niets is minder waar. Ik heb veel van
Foppe geleerd omtrent het maken
van foto’s. In het begin maakte ik de
Cor in actie.
foto’s op de automatische piloot, maar van Foppe heb ik de handmatige instellingen geleerd.
Wij zijn wat dat betreft dus con-collega’s en allebei jazzliefhebbers. Ik ben op zeer jonge leeftijd
in aanraking gekomen met drumband muziek. Heel wat anders, maar ook zo leuk en goed voor
het saamhorigheidsgevoel van een stad. Toen Enkhuizen 600 jaar bestond waren er in de buurt
veel drumbandjes te vinden, die met de feesten allemaal optraden. Maarten Maartens was de
instructeur van de drumband die de voorloper was van Jong Leven. Ik vond het zo leuk, dat ik
mee ging doen op mijn blikken trommel. Jarenlang ben ik lid geweest. Ik
ben ook bestuurslid en zogenaamd
impresario geweest van Jong Leven. Ik regelde veel optredens voor
de drumband. Er werd dan een bus
gehuurd met chauffeur en we gingen
met elkaar allerhande hotels/restaurants af om op te treden. Zo hadden
we shows in Antwerpen, Eupen, St.
Goar. Het was altijd een hele organisatie. We hadden ook jongeren mee
en die moest je natuurlijk bij de overnachtingen goed in de gaten houden.
Als ik dan ’s nachts een rondje liep
om te kijken of iedereen nog op zijn
plek was, gebeurde het wel dat de
Cor samen met Foppe.
ramen open stonden en de vogeltjes
waren gevlogen! Ik heb zelf pauken gespeeld, de grote trom, de jachthoorn, de lyra(metallofoon)
en de bekkens. Nu heb ik thuis nog een elektronisch orgel staan, maar ik speel er zelden op.”
Cor is een echte verenigingsman. Hij heeft heel wat gedaan voor drumband Jong Leven. “We
wilden de contributie zo laag mogelijk houden, dus we zochten allerlei manieren om aan geld
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te komen. Zo hadden we ons eigen papierpakhuis, waar we een - via Roele verkregen - papierpers hadden staan. We verzamelden al het papier in het pakhuis, sorteerden het en maakten
er balen van. We kregen op die manier 1 cent per kilo meer dan anderen. Toen we naar een
ander pakhuis verhuisden, hadden we geen rekening gehouden met de maten van de balen
papier. We hadden veel opgehaald en keurig alles in balen geperst, totdat het eruit moest. De
deur was te smal, dus dat werd breken! Bij het sorteren haalden we de boeken er altijd uit, want
die konden we verkopen op de sprookjesmarkt. Dat leverde weer meer geld op. Onze kraam
breidde zich uit met oude kleding, die we eerst zelf hadden gerepareerd met bijvoorbeeld een
nieuwe rits of knopen. Ook maakten we zelf draaiorgeltjes, onder leiding van Harry Stavenuiter.
Figuurzagen en dan een speeldoosje erin, net echt. Later hoorden we dat er zelfs van deze
draaiorgeltjes in Canada waren beland. De vereniging kostte veel tijd en energie, maar je deed

er alles voor. Het was jammer dat er op een gegeven moment mensen in het bestuur kwamen,
die dit niet zo zagen en er een andere lijn werd gevolgd. Toen ben ik er mee gestopt.”

Dure piepen

Vanaf het begin was Cor een trouw bezoeker van het jazzfestival in Enkhuizen. “We hadden een
hele club mensen op het werk, die allemaal gek waren van de oude stijl jazz. Zodra we de datum
wisten van het festival werden meteen de snipperdagen in de agenda genoteerd. Als er iemand
bij de Draka vroeg wanneer het festival was, werd er altijd gezegd: kijk maar in de agenda! Op
de datum waar de meeste snipperdagen werden aangevraagd, was het jazzfestival. Ik raakte
behoorlijk in de ban van de muziek. Luisterde op zondagavond op de radio graag naar het
programma Tombola van Anne van Egmond. Ik zat dan met mijn notitieblokje in de aanslag,
want als ik een leuke jazzplaat hoorde moest ik dit meteen noteren. De dag daarna ging ik dan
naar Discoland in Hoorn om in de bakken met platen te snuffelen op zoek naar die ene plaat.
Het was heerlijke muziek, oude stijl, bigband, herkenbare muziek. Ik ben dit jaar op uitnodiging
in Middelburg geweest om foto’s te maken tijdens het jazzfestival, maar daar hoorde ik van die
moderne jazz. Dat is toch niet mijn stijl. Er was een saxofonist uit Amerika, die, voor mijn gevoel,
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alleen maar kon piepen met zijn instrument. Niet mooi en als je dan bedenkt dat het waarschijnlijk veel geld kost om die man naar Nederland te halen, dan zijn het wel dure piepen! In Breda
zie je de muziekstijl ook wel veranderen. Dat vind ik persoonlijk jammer. Gelukkig komt daar wel
weer een oude stijl plein, dus dan kunnen we ons hart weer ophalen.”
Cor en zijn vrouw Aat bezoeken heel veel jazzevenementen. Hun agenda is behoorlijk gevuld
met deze uitstapjes. Naar de festivals gaan ze vaak met de camper en blijven ze er langer.
Maar ook de jazzclubs kunnen op hun aanwezigheid rekenen. “Wij komen graag in onze eigen
jazzclub, maar gaan ook naar de jazzclub Kampen. Deze club ligt op een prachtige locatie aan
de IJssel. Ik heb daar Lollapalooza aangedragen bij de organisatie. Ik had een foto van de band
gemaakt en die op een ansichtkaart verwerkt met een verhaaltje op de achterkant over de
band. Dit kaartje kon ik toen meteen afgeven en het vervolg was dat ze daar op 11 december
konden optreden. Helemaal leuk. Als er clubmiddagen zijn op dezelfde datum, dan moet je wel
af en toe keuzes maken. In november waren Enkhuizen en Kampen op dezelfde middag. Dan
kijk ik wat er speelt en heb ik in Enkhuizen nog even navraag gedaan naar het programma. Er
stond namelijk Joep Peeters Swing Band. Maar wie er in die Swing Band zouden spelen, was
een verrassing. Ik heb toen even geïnformeerd, wie dat waren en dat trok mij over de streep om
voor Enkhuizen te kiezen. Als hij mindere goden had meegenomen, waren we naar Kampen
gegaan. We kunnen elk weekend wel ergens naar toe.”

Van natuurfotograaf naar jazzfotograaf

Domburg is een favoriet festival voor Cor. “Sinds een jaar of vijf-zes ben ik in Domburg de officiële festivalfotograaf. We hebben dan ook toegang back stage en bij alle 63 optredens. We lopen
in zo’n weekend zeker drie keer Domburg in de rondte om alles te kunnen zien en vast te leggen. Een week van tevoren zijn we al op de camping en als je dan in het plaatsje rondfietst hoor
je zeggen: de fotograaf is er al. Kijk maar eens op de site van het festival, dan zie je 450 foto’s
staan van mijn hand. Ik ben begonnen met natuurfotografie. Dan moet je heel veel geduld hebben om het juiste moment vast
te leggen. Gaandeweg ben ik
muzikanten gaan fotograferen.
De eerste keer dat ik een band
had gefotografeerd vroeg ik aan
ze of ze de foto’s wilden hebben.
Ach, dat wilden ze wel, maar ze
hadden er weinig vertrouwen in
dat ze de foto’s ook echt zouden krijgen. En dat viel ze dus
mee, want als ik iets beloof doe
ik het ook. Het is allemaal pure
hobby en er worden aan mijn
foto’s geen rechten verleend.
Iedereen mag ze vrij gebruiken.
Ik kom ze dan ook overal tegen,
de foto’s gaan van Amerika tot
Japan. Coos Zwagerman mocht optreden op het Kobe jazzfestival in Japan en gebruikte o.a.
mijn foto ter promotie. Als ik ergens foto’s maak, heb ik er daarna thuis ook behoorlijk werk aan.
Ik bewerk de foto’s niet met photoshop of zo, ik bewaar ze wel. Althans ik maak een selectie
welke ik wil bewaren. Ik geef elke foto een naam, bijvoorbeeld de naam van de band en eventueel de naam van de muzikant erbij. Vervolgens noteer ik: welke datum, waar en met welke
bezetting er gespeeld is. Om te zorgen dat ik niets kwijt raak, zet ik eerst alles onbewerkt op een
externe harde schijf. Vervolgens ga ik het op de c-schijf verder bewerken met namen, etc.. Dan
sla ik het op de d-schijf weer op in aparte mapjes van de bands. Zo kan ik alles ook weer terug
vinden als ik ze nodig heb. Via Wetransfer stuur ik ze dan naar de bands. Als ze mij vragen kun
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jij “effe” foto’s maken, dan kan ik je vertellen “effe” is een dag werk! Ik plaats ook wel foto’s op
facebook en als ik dat heb gedaan is het daarna net een mitrailleur die afgaat, zoveel reacties
die daar dan op komen. Twee jaar geleden werd ik gevraagd om foto’s te maken bij Dr. Jazz in
Wageningen. Foppe is daar huisfotograaf, maar die kon niet. Ik voelde mij vereerd dat ik dat dan
mocht doen. Je komt daar wel in een zaal met kenners. Ze zitten bijna met de boekwerken op
schoot, dus geen verkeerd jaartal zeggen, want dan word je zo verbeterd. Ik ken zelf bijna alle
bands. Ik heb een fotografisch geheugen, dus dat is ook heel handig als fotograaf. Als de band
speelt met een invaller, heb ik dat zo door en vraag ik ook meteen de naam van de invaller, zodat
het wel goed in mijn archief komt te staan. Als je iets doet, moet het wel goed en met de juiste
informatie erbij. Ik ben wat dat betreft behoorlijk perfectionistisch. Het is ook fijn dat mijn foto’s
goed gebruikt worden in de Hot News. Ik ben ook bezorger van het clubblad in de binnenstad
van Enkhuizen. Leuk om zo mijn steentje bij te dragen voor Sgt. Pepper.“

Emotie

Een bijzonder mooi optreden dat Cor heeft meegemaakt was afgelopen festival in Domburg.
“Dit was in de kerk van de Protestantse gemeente. Wij zaten helemaal vooraan, dat voorrecht heb je als fotograaf. Ik hoef er niet eens voor in de rij te staan. De French Preservation
Hall Jazzband speelde daar. De saxofonist
JP Alessie raakte het publiek echt met zijn
nummer Just a closer walk with Thee. Je
kunt dan niet met droge ogen zitten. Het
was ook heel bijzonder om te zien hoe hij
zelf het nummer startte. Zijn moeder was
namelijk net drie weken daarvoor overleden en hij droeg het nummer op aan haar.
Hij wees naar boven, begint te spelen en tijdens het nummer glijdt er zo een traan over
zijn wang. Dat maakt toch emoties los. Als
ik het aardse verlaat en ze schoppen mij in
het vuur, dan wil ik heel graag dat dit nummer wordt gespeeld. Mijn vrouw Aat heeft
een ander speciaal nummer: Abide with
me. Vijftien jaar geleden speelde de band de Big Easy Rascals in de Drom in Enkhuizen. Aat
was toen ziek en Jeroen kwam naar haar toe en speelde dit nummer speciaal voor haar. De
bandleden wisten van haar ziekte en dat
dit dan gebeurt is wel heel mooi. Jazz verbroedert.”
Natuurlijk is niet elk optreden even mooi,
daar weet Cor ook over mee te praten.
“Meestal is het gewoon goed, speelt iedereen de sterren van de hemel. Je hebt
soms meer met de ene band dan met de
andere. Dat kan. Maar ik heb een keer een
optreden meegemaakt van een band met
alleen maar ouderen. Nu is daar niets mis
mee, want dat zijn wij zelf ook. Maar het
waren ouderen die eigenlijk hun tijd hadden
gehad in de muziek. Het klopte niet meer,
de inzetten waren niet gelijk, het klonk vals.
Deze band behoorde tot de categorie zanCor zijn kleinzoon heeft het fotograferen ook in de vingers.
geres zonder naam. Oftewel, neem afscheid en kom niet meer terug. Als je merkt dat het niet
meer klopt, moet je beseffen dat je moet stoppen. Dan moet je een andere hobby zoeken. Dat
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ga ik ook doen als het niet meer wil met de foto’s. Ik zou heel graag de traditionele jazz promoten onder de jongeren: weg van alleen maar grijs! Ik zou het van de daken willen schreeuwen.
Zelf ben ik heel lyrisch over de jazz. Van huis uit stimuleren is mijn advies. Dat zie je bij de familie
De Wit. Ook de kinderen van Jaap en Piet spelen weer in bands. Laatst zag ik de kinderen van
Hans Mantel bij een optreden op het drumstel klapperen. Prachtig toch. Gelukkig is het in Enkhuizen nog wat gemêleerd. Ik neem mijn kleinzoon weleens mee. Hij is geen muzikant, maar
vindt het wel heel leuk. Hij vindt het ook mooi om foto’s te maken, dus wat dat betreft komt dat
deel weer helemaal goed. Maar voorlopig doe ik het nog allemaal zelf en staat mijn agenda vol
met leuke dingen. Het mooie is dat ook Aat het heel leuk vindt. En al met al kennen we ondertussen veel muzikanten. Vrienden is een groot woord, maar met die muzikanten hebben we wel
een band, een jazzband.”
Jacintha Floris
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Het gehele jaar geopend - Nieuwe ruimte
geschikt voor grotere gezelschappen Overdekt, verwarmd terras
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