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Zondag 21 januari
Farmhouse Jazz& Blues Band
zie pagina 18

Zondag 18 februari 
Bohém Ragtime Jazz Band (HON)
zie pagina 19 
 
Zaterdag (avond) 10 maart 
The Blouzz
zie pagina 21

Zondag 18 maart 
The Vitality Jazz Band (GB)
zie pagina 23  11 Eddie Miller 

 Door Wim Keller

27 Jazz in blik
 Door Wim Keller

28 Jacintha sprak met
 25 jaar overzicht

25 Jaar
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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
Twee keer per jaar versteekt de stadsbeiaardier de speeltrommels in de Drommedaris en de 
Zuiderkerk. Prachtige melodieën klinken – als de wind gunstig staat – over de hele binnenstad 
van Enkhuizen. De halve uren zijn gekoppeld; het afgelopen half jaar: ‘Qué Sera Sera’.  Elk heel 
uur klonk de Engelse Hymn ‘And Did Those Feet In Ancient Time’ vanaf de Zuidertoren. Een 
hint naar de BREXIT-onderhandelingen?  Er was een Britse tv-serie over verborgen dorpen. Veel 
Enkhuizer muzikanten zullen ‘gesmuld’ hebben van de aflevering over BUTE, waar zij regelma-
tig spelen/speelden en vriendschappen hebben gesloten.  Pure nostalgie, was een brouwer, 
die – vóór het transport – zijn paarden een pint bier liet drinken; daarna wisten zij zelf de weg.

De weg naar Sgt. Pepper’s Jazz-Club hoeft – eigenlijk – niet meer gewezen te worden.  Vorig 
jaar, 25 jaar geleden opgericht, hetgeen uitbundig is gevierd met bands uit binnen- en buiten-
land; maar vooral met u!

Dit jaar bestaat de HOT NEWS 25 jaar.  Met passie en precisie wordt dit blad gemaakt en wij 
hopen, u daarmee een plezier te doen.

Namens de redactie, wens ik u een mooi, gezond en muzikaal 2018.
          

Lies Turksma    

Gefeliciteerd 
25 jaar Hot News
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COLOFON
Sgt. Pepper’s Hot News, clubblad van de Sgt. Pepper’s Jazz-Club, Enkhuizen, verschijnt 3 x per jaar.
Jaardonatie jazzclub, inclusief Hot News: € 17,- per jaar; inwonend gezinslid € 8,- per jaar (Voor een (echt)paar € 25,-). Opzeggen voor 
1 november van het lopende kalenderjaar; na die datum geldt een stilzwijgende verlenging voor het volgende jaar. Entreeprijzen dona-
teurs:  €  6,-, niet-donateurs: € 12,-. : Interesse in een Goldcard, neem dan contact op met het bestuur. Het IBANnr. van Sgt. Pepper’s 
Jazz-Club is: NL25INGB0007320354.

Sgt. Pepper’s Hot News Informatie muziek/bands/reserveren kaarten:  Correspondentie-adres 
Redactie: 0228 - 31 47 91  Sgt. Pepper’s Jazz-Club:
Jacintha Floris (hoofdredacteur) Financiën donateurs, sponsors en adverteerders: Onder Zeil 7 
Wim Keller 06 - 27 82 39 29  1602 HZ Enkhuizen
Aart Lub Sgt. Pepper’s Jazz-Club E-mail: info@sgtpeppersjazzclub.nl
Lies Turksma Bestuur:   Website: www.sgtpeppersjazzclub.nl
 Sam Verbeek  voorzitter,
Ereleden bestuur: Harry Jans,   muzikale contacten Correspondentie-adres
Jan Jaap Kroeb, Frank Sprong en Gerrit Piso  bestuurslid en pr Redactie Sgt. Pepper’s Hot News
René Slagers.  Kees Knijnenburg penningmeester Spaans Leger 36    1601 PB Enkhuizen 
Medewerkers van verdienste: Rowan Bijl  Bestuurslid
Helma Mol, Jaap Robijn,        
Ad Schager, Henk van de Peppel,     Opmaak en dtp:  
Piet Tonkes, Nelleke van den Anker,    Jurie de Boer 
Dick Turksma (hoofdredacteur Niets uit dit blad mag worden overgenomen Druk: 
en vormgever Hot News). zonder schriftelijke toestemming van de redactie. Harry Posthumius
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Skroiverai van het bestuur
Beste jazzliefhebbers, op het moment dat ik dit schrijf is St. Nicolaas net in het land aangeko-
men. Het is ‘vijf voor twaalf’, want ik moet mijn kopij aanleveren aan de redactie van ons club-
blad, ons jarige clubblad. Daarover verderop meer. Het lustrumjaar van de club zit erop en wat 
een geweldig jaar hebben we gehad. Maar het houdt niet op. Ook in 2018 zijn de registers open 
gezet voor een super invulling voor de negen clubmiddagen op de vertrouwde zondag in het 
Peperhuis. En in het eerste half jaar gaan we ook voldoen aan een wens van een aantal club-
leden: een echte bluesavond met een echte bluesband. Wees gerust, we verbreden enigszins 
ons muzikale pad met deze avond, maar we laten de traditionele jazz op de zondagen niet los!
Dan maar even een opsomming van het eerste half jaar:
• 21 januari: de Farmhouse Jazz & Blues Band, pure trad jazz!
• 18 februari: uit Hongarije (ja, u leest het goed) de Bohém Ragtime Jazz Band, een  
 achtkoppige band uit het voormalige Oostblok.
• Zaterdagavond 10 maart: It’s Bluestime at Sgt. Peppers, vette blues van The Blouzz.
• 18 maart: uit Engeland ‘Hot Jazz’ van The Vitality Jazz Band  (Vitality Five).
• 15 april: Green River Jass Band, gewoon uit Nederland en gewoon goed. 
• 13 mei: een zeer speciale middag, de Band of Brothers met zangeres Marike Rispens 
en acteur Peter Faber. Laatstgenoemde kent u ongetwijfeld van de films Soldaat van Oranje en 
Een brug te ver. Kortom, muziek uit die tijd, waarbij Peter Faber de muziek aan elkaar praat over 
de Invasie in 1944 en zijn rollen in eerder genoemde films. In de volgende Hot News zal een en 
ander worden toegelicht.
Ten slotte, als deze Hot News op uw deurmat valt, zijn we aangekomen in 2018. Het bestuur, 
redactieleden en alle medewerkers van de club wensen u een gezond en swingend nieuw jaar!

25 jaar Hot News
En dan denkt u, dat was toch in 2017…? Nee hoor, dat was de club, ons clubblad is in dit jaar 
jarig. Ooit begon de nieuwsverspreiding van de club middels een papieren brief en internet was 
nog minimaal, laat staan de mailfunctie. Maar de Hot News kwam snel en veroverde een plek 
tussen jazzmagazines in Nederland, voor wat betreft de traditionele jazz. En ons blad komt er 
niet zomaar. U zult hierover ongetwijfeld gaan lezen. Vanaf deze plek feliciteer ik namens alle 
Peppervrienden de redactie met haar 25ste jaargang. Een topresultaat!

When I Leave The World Behind…
Fotograaf Foppe Kooistra
23 September jl. ontving de club het bericht dat haar huisfotograaf 
Foppe Kooistra op 74-jarige leeftijd was overleden. Afgelopen zomer 
was ik bij hem thuis in Leiden en trof een zieke Foppe aan, waar-
mee ik gelukkig een fijn gesprek heb gehad en, ondanks alles, ook 
nog gelachen. Een paar weken daarna belde ik hem, ik hoorde een 
broze stem… en hij gaf aan dat het niet lang meer zou duren. Wat 
is dit toch snel gegaan. Slechts 2 dagen de leeftijd van 74 bereikt, 
nog zoveel plannen en nog zo jong. In begin jaren negentig kwam 
Foppe voor het eerst naar Enkhuizen en ik kan niet anders zeggen, wij 
hadden een prima klik. Natuurlijk door de jazz, maar ook als mannen 
onder elkaar. Vriendschap dus! Ik zal hem missen en ik weet zeker, dat 
geldt ook voor de clubleden en bij het Jazzfestival Enkhuizen. Foppe 
was een zeer geziene man in de jazzwereld van Enkhuizen. Namens het bestuur, redactieleden  
Hot News en alle medewerkers en leden van de club wensen wij zijn vrouw Marian, de kinderen, 
hun partners en kleinkind heel veel sterkte met dit verlies.
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Bassist Trefor ‘Fingers’ Williams
Jongstleden 5 september ontving ik het bericht, dat bassist Trefor ‘Fingers’ Williams was over-

leden. Trefor zou op zondag 23 april vorig jaar meespelen 
met de samengestelde band Sgt. Pepper’s  Rhythm Aces. 
Trefor was verbonden aan de band van Max Collie vanaf 
1972, nadien bij Phil Mason en zelfs nog een periode bij de 
Chris Barber Big Band. Een geweldige bassist, met de zo-
genaamde ‘slap-‘techniek en een bijzonder aardige man. 
In de aanloop naar het concert van 23 april kreeg ik van 
hem het bericht, dat hij het niet zou redden. Een slopen-
de spierziekte was hem ten deel gevallen. Trefor mocht 

slechts 69 jaar oud worden. Wij wensen zijn vrouw Kate alle sterkte toe.
 
Hans Peter Pluim 
Vlak voor het ter persen gaan van deze editie ontving, ik het nare bericht dat Hans Peter Pluim 
op 23 november 2017 onverwachts was overleden. Hans Peter mocht maar 76 jaar oud wor-
den. In 1978 werd hij gegrepen door de muziek van de band van Max Collie. Hans Peter had 
een klassieke conservatoriumopleiding en kwam er dus achter dat de traditionele jazz meer te 
bieden had dan de zogenaamde ‘strooien hoedjes-
jazz’. In dat jaar verliet Ruud Peerdeman de Freetime 
Old Dixie Jassband en werd Hans Peter bij hen inge-
lijfd. Hans Peter had een mooie melodieuze wijze van 
spelen en ook voor wat betreft improviseren stond 
hij zijn mannetje. Een muzikaal hoogtepunt was de 
bewerking van de Rhapsody in Blue  (G. Gershwin, 
1924), waaraan Hans Peter had gewerkt voor het 
Oudejaarsconcert van de Freetime op 30 december 
1981. Als muziekcoach en -leraar heeft Hans Peter 
vele (jazz-)muzikanten bijgestaan en bij elkaar ge-
bracht. Voorbeelden hiervan zijn The Poultry Jazz-
band, The Aristocats Dixie Jazzband (later de Enckhuyser Jazzmadley), La Plumeau en de nog 
steeds bestaande Oriental Jazzband. Bands met jonge enthousiaste startende muzikanten, 
waarvan er nog velen actief zijn. Wat ook benoemd mag worden is de door hem en José Baars, 
voormalig bassist van The Old Fashioners, geschreven ‘Dixie Opera’, tijdens het Jazzfestival 
1993. Een soort van jazz-totaaltheater, met onder andere La Plumeau en een grote groep jon-
geren, die de sterren van de hemel speelden en zongen. 
Zijn carrière bij de Freetime stopte in de tweede helft van de jaren negentig. Maar het bloed 
kroop waar het niet gaan kon. Kort daarna speelde hij een aantal jaren stringbas bij Jazz on Ice 
en ook bij Jazzpiration. In de laatst genoemde band verruilde hij op gegeven moment de string-
bas voor zijn cornet, waarmee hij de leadpartij speelde tot zijn dood. Hans Peter was ook actief 
in andere stijlen van de muziek. Zo speelde hij stringbas, onder andere, in de wereldmuziekband 
Folq World met, onder meer, gitarist Paul Hondius.
Het bestuur en alle medewerkers van Sgt. Pepper’s Jazz-Club zijn geraakt door dit plotselinge 
overlijden van Hans Peter. Wij wensen Anne Christien, zijn kinderen, familie en alle jazzvrienden 
die hem kenden, veel sterkte.

BTW-verhoging
De verwachting is, dat de 3% BTW-verhoging van de nieuwe regering doorgaat. Voor de club 
betekent dat een grotere afdracht op de entree en jaarbijdrage, waarvoor nu het 6% regime geldt. 
Kortom, het zal een financieel nadelig effect gaan krijgen. Binnen het bestuur is afgesproken, het 
dit jaar aan te kijken, wat de effecten zijn op de langere termijn. Het zou dus kunnen zijn dat we in 
2019 genoodzaakt zijn de entree en het jaarbedrag iets aan te passen. We houden u op de hoogte.
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Jazz at the Cinema
Ook in 2018 wordt het samenwerkingsverband met de Cinema voortgezet. Momenteel is nog 
niet duidelijk welke films vertoont gaan worden maar de geplande data zijn: 24 januari en 18 
april 2018, beiden woensdagen en natuurlijk in de Drommedaris. Vanzelfsprekend wordt u ook 
op de hoogte gehouden met flyers op de club, nieuwsbrieven en via Facebook.

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

Jazzfestival Enkhuizen
De 44ste editie zit erop, het festivalbestuur zet nu al alles op alles om de 45ste aflevering in 2018 
te voorzien van een gouden randje. Voor uw agenda: het 45ste Jazzfestival Enkhuizen vindt 
plaats op vrijdag 1, zaterdag 2, en zondag 3 juni 2018. 

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

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

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

Spelregels bij het jaarlijkse donateursbedrag
Opzeggen vóór 1 november van het lopende kalenderjaar, anders volgt stilzwijgende verlen-
ging. Dit geldt zowel voor de donateurs die – nog - per nota betalen, alsmede die een mach-
tiging hebben getekend. Zegt u na die datum op, dan maken wij onnodig kosten, die wij aan 
u moeten doorberekenen. Hebt u een machtiging ondertekend, waarvoor dank, dan machtigt 
u tot wederopzegging Sgt. Pepper’s Jazz-Club om van uw bank- of girorekening de jaarlijks 
verschuldigde bijdrage af te schrijven. Indien u het niet eens bent met de afschrijving, dan heeft 
u het recht het bedrag - binnen 30 dagen - zonder opgave van een reden ongedaan te maken. 
Dat u het weet. 

Sam Verbeek

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

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

Onze dank gaat uit naar deze bedrijven!
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Even terugkijken mei .....

Bill Baker’s big band in vol ornaat in het Peperhuis op de Sgt. Pepper’s Jazz-Clubmiddag.

Zou ik nou net als de voorzitter een bakkie 
koffie moeten nemen?

Ben je mal, ik neem een biertje. 
Daar word je blij van.

Volle bak dus dan kan er ook nog wel een 
kroketje van af.

Hans Peter Pluim, icoon en foundingfather van de Enkhuizer 
jazzscene is onverwachts op 23-11-2017 overleden.  

De ervaren frontline van de 30-jarige Jazzpiration. 
Nog altijd passie voor de jazz.
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Twee vrouwen, drie mannen, ze vormen de redactie van ons clubblad en laten vier keer per jaar 
32 vol gedrukte pagina’s op u los; in dit jubileumjaar zelfs 40 pagina’s. En dat al 20 jaar! 
Zoals er aan alles een begin is, zo is dat vanzelfsprekend ook bij ons clubblad het geval. In het 
eerste jaar van het bestaan van de jazzclub werd u, de clubdonateurs, - die heetten toen nog 
leden - van de clubactiviteiten kond gedaan door middel van gefotokopieerde A-4tjes in brief-
vorm. Het toenmalige bestuur - even ambitieus als het huidige - wilde natuurlijk een echt blad 
en in de loop van 1993 vroeg de voorzitter, die toen ook al Sam heette, aan mij zo’n blad op te 
zetten; ik was werkzaam in de uitgeverswereld.
Na een paar vergaderingen met de nieuw gevormde redactie, een aantal van ons zit er nog 
steeds in, waren we zo ver en in november 1993 verscheen jaargang 1, nummer 1, nog zestien 
pagina’s dun; intussen mogen we al weer lang 32 pagina’s vullen. In dat eerste nummer stond 
een recensie van een optredend orkest (Poultry Jazzband), er was een artikel over ’Hoe werkt 
een jazzband?’ ,de aankondiging van orkesten op de volgende drie club-middagen (Circus 
Square Jazz Band, Big Mama’s Jazzband en de Evergreen Jazzband) en de jazzagenda met 
‘Waar spelen de Enkhuizer orkesten?’ En toen was het blad al vol, want er stonden ook ad-
vertenties in; de mening van het bestuur was, net als nu, dat het blad zichzelf moest kunnen 
betalen. 

Hot News: 
we maken hem met plezier

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

Lid vereniging Goud- en Zilversmeden

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

www.deGraaffvanEnckhuysen.nl

Autorijschool KOK

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

Enkhuizen

Hans Ruiter
Schoenmakerij

Schoen- en Lederreparatie
Onderhoudsmiddelen 
Sleutelservice

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

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

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

LOODGIETERSBEDRIJF

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

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

Voor de beste koffie, 
thee en chocolade 

bij u thuis!

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

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

Professionele audio-, 
video- en lichtapparatuur

www.ruberg.nl

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

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

www.univertaal.nl

Vertaalopdracht, 
tekstprobleem of taalvraag? 
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Coos en Frits in een muzikaal duel. Pianoprofessor Eeco.

Lekker vol, lekker gezellig. Op verzoek van Eeco ook nog als sextet.

Swingers on parade! Let’s have a party!

Boogie Woogie en Swing Express

Even terug kijken .... 10 september
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Spoorstraat 10-14
1601 GG Enkhuizen

0228-32 33 34

info@herbergdecompagnie.nl
www.herbergdecompagnie.nl
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Na mijn eerste kennismaking met de jazzmuziek, midden jaren vijftig van de vorige eeuw, the 
Dutch Swing College, Down Town Jazzband, New Orleans Syncopaters, om maar eens een 

paar van die Nederlandse orkesten te noemen, kwam al snel de 
behoefte om eens te gaan luisteren naar wat er op dat gebied nog 
meer te koop was. En al gauw kwam ik bij mijn grote voorbeeld 
Louis Armstrong en zijn tijdgenoten, de band van Eddie Condon 
uit. Geweldige Amerikaanse jazz met roots in resp. New Orleans en 
Chicago. Mijn schaarse inkomsten, de revenuen van een kranten-
wijk, hielpen mij bij het aanleggen van een bescheiden verzameling. 
De eeste platen waren 78 rpm, maar al gauw nam de langspeler het 
helemaal over en verschenen de eerste plaatjes op het Philips label. 
Een van de eerste platen was een langspeler met de titel ‘Coast to 
Coast’, een kant met de Eddie Condon All Stars en op de andere 

kant de Rampart Street Paraders. Het bleek een album te zijn, dat de verschillen in jazz tussen de 
East en West Coast wilde aantonen. Duidelijker kon het niet aangetoond worden, want de band 
van Condon was actief in New York (East) en de Paraders speelden in Los Angeles (West). Het 
verschil zat hem in de frasering, ritmiek en repertoire keus en was zo ‘klink’- klaar als een klontje. 
Mijn persoonlijke voorkeur had de muziek van Eddie Condon. De Paraders raakten in vergetel-
heid, maar brachten toch nog een paar lp’s uit; echter één muzikant is mij altijd bijgebleven: 
saxofonist Eddie Miller speelde op die opnamen de sterren van den hemel, wie was die man?

Jeugd in New Orleans
Eddie Miller werd geboren op 23 juni 1911 in New Orleans, als Edward Raymond Müller en 
ontwikkelde in die stad zijn muzikale specialiteit, door al die schitterende muziek, die hij op 
straat, in de danszalen en kroegen hoorde. Hij vertelt zelf in een interview, dat hij in 1984 aan 
Mary Lee Hester van de Mississippi Rag gaf, dat de muziek bij hem thuis met de paplepel 
ingegeven werd door zijn vader, die op een Duitse accordeon speelde. Ondanks het feit, dat 
zijn vader hem afraadde om muzikant te worden, kon hij geen weerstand bieden aan al die 
prachtige jazz, die hij overal in de stad hoorde. Hij vertelt in het interview, dat hij vooral onder 
de indruk was van het spel van Leon Rappolo (New Orleans Rhythm Kings) en dat die er voor 
verantwoordelijk was, dat hij de klarinet koos. Dag en nacht was hij aan het oefenen en ontwik-
kelde zo de warme klankkleur, die de meeste klarinettisen uit New Orleans zo beroemd maken. 
Jaren later, als hij is overgestapt op de tenor saxofoon, is Miller’s toon en quantiteit er een, die 
menige andere saxofonist jaloers zou maken!! Andere grote voorbeelden zijn Johnny Dodds 
en Coleman Hawkins. Als 13- jarige werkte Eddie bij Werleins Music Store in New Orleans, 
waar hij als reparateur werkte, toen de New Orleans trompettist Wingy Manone hem voor het 
eerst ontmoette. Werleins was tevens een ontmoetingsplaats voor muzikanten, die een baantje 
zochten en Wingy zocht een klarnettist; vroeg Eddie om wat voor te spelen, waarna hij hem de 
baan aanbood. Maar de bescheiden Miller weigerde, want dan zou hij moeten spelen in een 
band, waarin ook Jack Teagarden zat!! Twee jaar later zou Miller spelen in de band van Ben 
Pollack en werd geboekt als de beste tenor saxofonist van de USA. Volgens John Chilton, die 
het boek ‘Who is who in jazz’ schreef, heeft de jonge Eddie nog bij de New Orleans Owls ge-
speeld, echter op de opnamen van de Owls in 1925 en 1926, horen we hem niet; maar uitsluiten 
doen we het niet helemaal, want tijdens die opnamen was Eddie 14 en 15 jaar. In het interview 
vertelt Eddie wel, dat hij als 15- jarige al bij verschillende lokale orkesten speelde, waarbij hij al 
een reputatie verwierf en had hij de alt saxofoon toegevoegd aan zijn instrumentarium. Hij kreeg 
een aanbieding om bij het orkest van Jack O’Lantern te komen spelen in een club in Gulfport 
Mississippi, waar hij ook - met Jack Teagarden – naar Wingy Manone in Biloxi ging luisteren. 

Eddie Miller, The Master of the Sax
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Hij boekte een reisje op de Mississippi met de steamboat , waarop de band van Fate Marable 
speelde en zoog die muziek helemaal in zich op. Hij ontmoette op die stoomboot Edna Dame-
rell, waar hij helemaal verliefd op werd. Het jaar daarop ging hij met Edna trouwen; hij was net 
17 geworden. De nieuwe huwelijkse staat noopte tot brood op de plank en Eddie zocht naarstig 
naar een vaste baan. Met de komende ‘Depressie’ voor de deur (1929) was dat in New Orleans 
niet gemakkelijk; Eddie ging zijn geluk in New York beproeven.

The Big Apple
Hij vond een baantje bij Julie Wintz, die een alt saxofonist zocht en in White Plains speelde, niet 
ver van New York. Hij kreeg de gelegenheid om naast zijn baan bij Wintz, te gaan snabbelen bij 

andere orkesten, o.a. bij The Dorsey Brothers. Nadat 
de baan bij Wintz afgelopen was, bleef Eddie in het 
muzikanten cirquit actief en kwam bij Ben Pollack te-
recht, maar die vroeg een tenor saxofonist. Hij vroeg 
Eddie: “Wil je het eens op tenor proberen?” Maar an-
dere orkestleden, Ray Bauduc en Nappy Lamare, die 
Eddie nog kenden uit New Orleans, antwoorden voor 
hem: “Natuurlijk kan hij dat, geef die jongen een tenor 
sax!”. Nadat hij had proef gespeeld werd hij aange-
nomen. Het speelde zich af rond 1930, Eddie was 19 
jaar.  De band van Pollack bestond uit louter top mu-
sici, die er na een tijdje schoon genoeg van hadden, 
dat Ben Pollack meer tijd ging besteden aan de zan-

geres in de band en hun eigen band begonnen. Zoals U eerder heeft kunnen lezen in Hot News 
nr. 2 jaargang 22 (red.), werd de broer van Bing Crosby gevraagd en gingen zij verder onder de 
naam Bob Crosby Band en de Bob Crosby Bob Cats. Eddie Miller voelde zich bijzonder thuis 
in het - uit louter vrienden bestaande - orkest, maar het weerhield hem niet, om met anderen de 
opame studio in te gaan. Nadat hij bij Pollack zijn eerste plaatopname had gemaakt en ook met 
Bob Crosby de opnamestudio was in gegaan, ging hij op 26 december 1934 (en een jaar later 
nogmaals) met die andere trompettist uit New Orleans - Louis Prima - de studio in. De nummers 
‘Worry Blues’ en ‘It’s The Rhythm In Me’ werden vastgelegd.
Eddie’s belevenissen bij Bob Crosby kunt U het best nalezen in genoemde Hot News, maar hij 
was een trouwe collega en bleef tot het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog bij het orkest, 
toen de meeste bandleden opgeroepen werden voor militaire dienst. 
Wel vond ik nog een leuke foto, waarop de leden van de Bob Cats: Ray Bauduc, Bob Haggart, 
Matty Matlock en Eddie Miller in 1941 spelen in het Howard Theatre, Washington met saxofo-
nist Lester Young.

The Eddie Miller Big Band
Eddie ging niet bij de pakken neerzitten, maar met hulp van en-
kele voormalige bandleden van de Bob Crosby Band, begon hij 
zijn eigen orkest en vond werk op de West Coast. Zij huurden een 
Greyhound bus en tourden van kazerne naar kazerne, maar toen 
de bus het af liet weten en er verder geen transport geregeld kon 
worden, ontbond Eddie het orkest. Wel zijn er in 1944 nog wat 
plaatopnamen gemaakt, heruitgebracht op Hindsight Record 225; 
daarop kunnen we een goed overzicht krijgen van de muziek die 
gemaakt werd en de prachtige klank van Eddie’s tenor.
Eddie kreeg een aanbieding om bij filmmaatschappij Twentieth 
Century Fox te komen werken en leider van het orkest te worden. Hij bleef acht en een half jaar 
bij Fox. Hij werkte als orkest ondersteuning bij speelfilms, met hulp van arrangeur Al Newman, 
die hij geniaal als componist noemt, er werden de mooiste stukken opgenomen. Zelf geeft 

Eddie op tenorsax.

Een LP van de Eddie Miller Band
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Eddie aan, dat het werken bij een filmmaatschappij voor hem een muzikale ontwikkeling was, 
waarvan hij veel heeft geleerd. Tijdens die periode werden er ook nog enkele muziekfilms ge-
schoten. In 1950 met Charlie en Jack Teagarden, waar ook zijn oude maatje Matty Matlock van 
de Bob Cats weer in meespeelt. De moderne communicatie middelen, die ons nu ter beschik-
king staan (Internet) laten diverse leuke fragmenten zien van Eddie’s carrière. De jaren vijftig 
staan in het teken van de verschillende reünies van de Bob Crosby Band en natuurlijk met de 
Rampart Street Paraders, waar we dit stuk mee begonnen. De verschillende leden van de Bob 
Crosby Bob Cats namen ook onder eigen naam platen op, waarop we Eddie horen meespelen. 
Zo horen we op Liberty Records/9004 Eddie op de lp - met trombone persoonlijkheid Jerry Co-
lonna – ‘Along The Dixieland Highway’ en op de Vitaphone lp ‘The Dixieland Story deel 1 en 2, 
Matty Matlock and the Peducah Patrol in 1957, weer een schitterende Eddie Miller meespelen. 
Al deze activiteiten speelden zich af in de studio’s van de West Coast, met name Los Ange-
les. Een hoogtepunt was wel de opname, die hij maakte met televisiepersoonlijkheid Gordon 
Jenkins (Impulse A/44), ‘Gordon Jenkins presents: My wife the blues singer - Beverly Jenkins’, 
met op één nummer een ode aan Eddie: ‘Please Mr. Miller’.

Terug in New Orleans
De Bob Crosby Bob Cats bleven een veelgevraagd orkest. In 1964 
tourden zij in Japan en het jaar daarop werd Eddie uitgenodigd door 
Alex Welsh, de Schotse trompettist, waarmee hij ook nog opnamen 
maakte (Jazzology cd/298). Hij speelde bij Red Nichols and his Five 
Pennies in 1965, tijdens diens laatste optreden in Las Vegas.
Het jachtige leven van muzikant liet zijn sporen na en hij wilde het 
wat rustiger aandoen. Nou, niets is minder waar, want hij ging sa-
menwerken met de New Orleans klarinettist Pete Fountain, die een 

televisieprogramma had, een con-
tract bij het platenlabel Coral en een hele serie platen uitbracht, 
waaronder Coral/757502 ‘Eddie Miller With A Little Help Of My 
Friend Pete Fountain’. Pete Fountain, die eind jaren veertig be-
gonnen was als klarnettist bij de Dukes of Dixieland, kwam in 
de jaren vijftig bij TV persoonlijkheid Lawrence Welk en werd zo 
landelijk bekend. Eddie Miller bleef een aantal jaren met Foun-
tain samenwerken, keurig netjes 
brood op de plank.  Wanneer Eddie 
Miller precies weer in New Orleans 
is gaan wonen is niet helemaal dui-
delijk! Begin jaren zeventig was ik al 

geïnteresseerd in het reilen en zeilen van de tenorist en had ik Pete 
Fountain een brief geschreven, met daarin de vraag om mij het 
adres van Eddie Miller te sturen. Keurig kwam enkele weken later 
het antwoord en wat bleek….. hij woonde nog in Los Angeles!! In 
1979 ging Eddie weer de boer op, tot hij in Italië terecht kwam bij 
gitarist Lino Patruno. Ook hiervan kunnen we op het Internet een 
registratie zien en beluisteren bij het Italiaanse TV optreden. Toch 
kwamen er nog enkele reünies met zijn vrienden van de World’s 
Greatest Jazz Band, waarvan er verschillende reeds besproken zijn 
bij het artikel over de WGJB in Hot News 3, jaargang 23 (red.). Maar 
uitgebracht voor ons eigen Timeless label wil ik U niet onthouden: 
(Timeless/533) en de lp live registratie in de Blue Angel Jazz Club (BAJC/509). Het zijn en blijven 
prachtige voorbeelden van tenor saxofonist Eddie Miller, die op 1 april 1991 overleed in zijn 
‘hometown’ New Orleans.

Wim Keller

Eddie Miller in portrait.

Brief van Eddie Miller aan Wim.



14 Sgt. Pepper's Hot News januari 201814 Sgt. Pepper's Hot News april 2017

wo t/m ma vanaf 11.00 uur.
Dinsdag



15Sgt. Pepper’s Hot News januari 201814 Sgt. Pepper's Hot News april 2017

wo t/m ma vanaf 11.00 uur.
Dinsdag

Sgt. Pepper’s Hot News januari 2018 15

Even terug kijken .... 15 oktober

De band op full swing! Vibrafonist Jacco Griekspoor.

Alex Milo zorgde voor de donkere tonen. Dr. Bernard Berkhout hard aan het werk op zijn klarinet. 

Volle bak op de jazzclub in het altijd gezellige Peperhuis. 

Doctor Bernard and the Swing Cats
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Orkest

BESTUUR, REDACTIE  
EN MEDEWERKERS 

2017
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Farmhouse Jazz & Blues Band

Zondag 21 januari 2018, 14.00 – 17.30 uur. Het Peperhuis, Wierdijk 18, Enkhuizen.  
 
Bezetting:   
Rob van Bergen  -trompet, zang
Michiel Pos  -saxofoon, gitaar
Hans van Wermeskerken -trombone
Gerard Travenier  -banjo, gitaar
Ben Wever  -bas
Cees Heegstra  -drums

De opening van het nieuwe jazzclub seizoen is er gelijk een om met hoofdletters in uw agenda 
te zetten. De Farmhouse Jazz & Blues Band is in 1983 geformeerd vanuit een doorstart van een 
Nederlandse topformatie, te weten, de Stable Roof Jazzband. Het was dan ook niet vreemd dat 
de band zich al snel mocht verheugen in een grote populariteit in Nederland en daarbuiten. Zo 
speelt het orkest ook nu nog veel in Duitsland, Zwitserland en Luxemburg. 
De sound van de ‘Farmhouse’ is leidend vanuit de Chris Barber Jazz & Blues Band. Dat schept 
hoge verwachtingen, maar de muzikanten weten dit volledig waar te maken vanuit hun muzika-
liteit en passie voor de jazzmuziek.
Dit zestal uiterst gedreven muzikanten wil niets anders, dan de traditie van jazzmuziek voor 
het voetlicht brengen. Ze doen dit op zeer aanstekelijke wijze, zonder zich te bedienen van de 
gevreesde cliché’s en met ongebreidelde variatiedrift. Het repertoire bevat uieraard veel New 
Orleans jazz, maar de blues komt ook ruimschoots aan bod, evenals bluesrock en gospel. 
Een optreden van de Farmhouse Jazz & Blues Band is, naar eigen zeggen, een onvergetelijk 
feest voor jong en oud, waarbij niemand stil kan blijven zitten en de dansers, als het ware, naar 
de dansvloer gezogen worden!

Aart Lub



19Sgt. Pepper’s Hot News januari 2018

Bohém Ragtime Jazz Band 

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

Bezetting:   
József Lebanov  -trompet
Zoltán Mátrai  -klarinet, saxen en fluit
Atilla Korb  -trombone, kornet, bugel, piano, zang
Tamáz Ittzés  -piano, viool, zang
Miklós Lázár  -viool, zang
Csaba Hegedús  -banjo, gitaar
József Török  -tuba, bas
Alfréd Falusi  -drums

Het optreden van de Bohém Ragtime Jazz Band betekent voor Sgt. Pepper’s Jazz-Club een 
primeur. Het is namelijk de eerste keer, dat een clubmiddag wordt opgeluisterd door een 
formatie uit Hongarije. En het is gelijk een band van hoog muzikaal niveau. De acht leden van 
de veelzijdige Bohém Ragtime Jazz Band bespelen tijdens hun optredens maar liefst twintig 
instrumenten en nemen het publiek mee terug naar de jaren tien, twintig en dertig van de vo-
rige eeuw. De band is sinds de oprichting in 1985, verschenen op de grootste jazzfestivals in 
Europa en Noord-Amerika, waaronder Montreux, Pori, Breda, Ascona, Bude, Rimini en Berlijn. 
Naast het focussen op ragtime, New Orleans jazz, dixieland, early swing en à cappella spiritu-
als, vormen oude Hongaarse jazznummers een integraal en belangrijk onderdeel van het re-
pertoire. ‘Hit the note twice’, is de lijfspreuk voor de ragtime, die begin vorige eeuw veel werd 
gespeeld in clubs en bars in New Orleans, door zwarte pianisten. Ook in de jazz revivalperiode 
in de jaren vijftig van de twintigste eeuw, was de muziek uit de ragtimeperiode vaak te horen in 
bewerking voor dixielandorkesten. In Europa heeft met name Chris Barber zich sterk ingezet 
voor de ragtime. Dat de heren hun sporen hebben verdiend blijkt uit een uitspraak van ragtime 
koningin Mimi Blais: “A bunch of wonderful and dynamic musicians, fun to watch and great to 
listen to” Kortom een uniek optreden dat u niet mag missen.

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

Hot News: 
we maken hem met plezier

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

Lid vereniging Goud- en Zilversmeden

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

www.deGraaffvanEnckhuysen.nl

Autorijschool KOK

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

Enkhuizen

Hans Ruiter
Schoenmakerij

Schoen- en Lederreparatie
Onderhoudsmiddelen 
Sleutelservice

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

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

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

LOODGIETERSBEDRIJF

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

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

Voor de beste koffie, 
thee en chocolade 

bij u thuis!

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

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

Professionele audio-, 
video- en lichtapparatuur

www.ruberg.nl

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

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

www.univertaal.nl

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

                                           Dick Turksma

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

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

 

Voor informatie:
Bram van Tongeren, Parklaan 8
1601 EK Enkhuizen
Tel.: 06 - 1785 01 41
Website: www.orientaljazzband.nl
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Boekingen: www.herringtownjazzband.nl
Telefoon: 06-23297796
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Spirit of Gospel
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Computer speciaalzaak
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De Mastenbar
Het gehele jaar geopend - Serre voor 

vergaderingen en kleine gezelschappen - 
Overdekt, verwarmd terras.

Uitstekende keuken en een gezellige ambiance
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• Staatsloterij/Lotto/Toto/Lucky day
• Post
• Tabak
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Kijk dan eens op 
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of neem contact 
op met 
Janneke de Rooij, 
tel.: 06-51 00 14 56

Reconnective Healing TM
The ReconnectionTM
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Reconnective Healing Practitioner
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Telefoon: 0228 - 31 62 02

TM
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info@deproeftuin.com / www.deproeftuin.com 
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Muziek doet wat in je leven  Ons gemeenschapshuis de Nieuwe Doelen was nog maar pas 
geopend. Op die zaterdagavond aan het eind van de jaren zestig was ik als tiener getuige van 
een actie van de ook als mens imposante Huub Janssen, drummer van de Dutch Swing College 
Band. De man gaf een solo weg waaraan maar geen einde leek te komen. De hele zaal raakte in 
vervoering. Nu, zoveel jaar later, herinner ik me dat moment als de dag van gisteren. Dat is dus 
wat muziek met mensen doet: indruk wekken! 
Muziek speelt in ons leven een belangrijke rol. We luisteren naar gekozen muziek, bezoeken 
concerten of bespelen een instrument en we zingen of bewegen op muziek. Onbewust onder-
gaan we muziek in winkels en reclameboodschappen. Of, zoals op dit moment, tijdens het werk 
waarbij ik - terwijl ik dit tik - Blondie op de achtergrond hoor zingen over Denise. Ook daarbij 
borrelen herinneringen op. Muziek raakt ons dus vaak tot in ons diepste wezen. Belangrijke 
levens gebeurtenissen worden bijna altijd met muziek omlijst. Muziek is een krachtig middel om 
gevoelens uit te drukken en verbindt mensen met elkaar. Mooi voorbeeld zijn ook de authen-
tieke inwoners van New Orleans. Zie eens welke rol de oude stijl jazzmuziek in veel facetten van 
hun leven had en heeft.
Voorzichtig begonnen in de jaren zestig en zeventig, heeft de oudestijl jazz zich ook defi nitief 
geworteld in de samenleving van Enkhuizen en omstreken. Het is daarom mooi dat, inmiddels 
dus ook al weer twintig jaar geleden, een aantal mensen het initiatief nam om de Sgt. Pepper's 
Jazzclub van de grond te tillen. En met succes mag ik wel zeggen. Sgt. Pepper's biedt steeds 
opnieuw een boeiend programma met tal van bekende namen en orkesten van binnen en bui-
ten Enkhuizen. Het voorziet dus in een behoefte. En bij een club als deze hoort natuurlijk een 
lijfblad.  Hot News wordt al die jaren gemaakt door een enthousiaste groep redacteuren. Telkens 
weer weten zij boeiende artikelen te produceren. Wat mij betreft gaat dat nog heel veel jaren zo 
door. Ik wens de club en redactie veel succes en inspiratie toe. 
        N.J.J. (Klaas) Kok
Wethouder Stadsbeheer, Verkeer, Onderwijs, Cultuur, Gezondheidszorg, WMO, Infrastructurele projecten, 
Plant- en groenvoorzieningen, Weg- en waterbouw, Begraafplaatsen, Dierenwelzijn.

COLOFON
Sgt. Pepper’s Hot News, clubblad van de Sgt. Pepper’s Jazz-Club, Enkhuizen, verschijnt 4 x per jaar.

Vormgeving blad en advertenties: 
Dick Turksma

Informatie muziek/bands/reserveren kaarten: 
0228 - 31 47 91
Financiën donateurs, sponsors en adverteerders:
06-27 82 39 29

Niets uit dit blad mag worden overgenomen zonder 
schriftelijke toestemming van de redactie.

Correspondentie-adres 
Sgt. Pepper’s Jazz-Club:
Zuider Havendijk 60
1601 JD Enkhuizen
E-mail: info@sgtpeppersjazzclub.nl
Website: www.sgtpeppersjazzclub.nl

Druk:
Drukkerij 't Venhuis, Hem

Ereleden bestuur: Harry Jans, 
Jan Jaap Kroeb, Frank Sprong.
Medewerkers van verdienste: Nel-
leke van den Anker, Helma Mol, Jaap 
Robijn, Ad Schager

Redactie:
Jacintha Floris (hoofdredacteur)
Wim Keller
Aart Lub
Lies Turksma
Dick Turksma

Jaardonatie jazzclub, inclusief Hot News: € 17,- per jaar; inwonend gezinslid € 8,- per jaar. Opzeggen voor 1 november van het lopende 
kalenderjaar; na die datum geldt een stilzwijgende verlenging voor het volgende jaar. (Voor een (echt)paar € 25,-).  Wilt u alleen ons club-
blad ontvangen, dan kan  dat door overmaking van € 11,- per jaar op ING 73. 20. 354  t.n.v. Sgt. Pepper’s Jazz-Club, o.v.v. “clubblad”. 
Entreeprijzen donateurs:  €  6,-, niet-donateurs: € 12,-.

Sgt. Pepper’s Hot News

Sgt. Pepper’s Jazz-Club
Bestuur:
Sam Verbeek       voorzitter,
        muzikale contacten
Gerrit Piso       public relations         
René Slagers       secretaris
Kees Knijnenburg  penningmeester

Brieven kunt u sturen naar:
Redactie Sgt. Pepper’s Hot News
Talingshof 8
1602 NX Enkhuizen

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

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

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

Reconnective Healing TM
The ReconnectionTM

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

TM

Lollapalooza
Jazz

Opmerkelijk / opvallend in zijn soort

Wij rekenen geen voorrijkosten!

Voor informatie:
www.lollapaloozaoldjazz.webklik.nl

Ruimte 
te huur 

Informatie:

info@sgtpeppersjazzclub.nl

Live Music, Big Screen, 
Football/Rugby

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

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

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

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

www.schildervis.nlwww.schildervis.nl

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

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

Melkmarkt 4, 1601 HC EnkhuizenMelkmarkt 4, 1601 HC Enkhuizen

Voor reservering en informatie:

(Op feestdagen geopend)

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

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

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

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

Verkoop en reparatie
Computer speciaalzaak

van computers; onderdelen

S.D.G.
SCHILDERWERKEN

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

Dijk 38, 1601 GJ Enkhuizen
www.slijterijdedijk.nl

Service & Kwaliteit

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

Lid vereniging Goud- en Zilversmeden

Autorijschool KOK
Enkhuizen

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

Geopend vanaf 17.00 uur

H.J. Schimmelstraat 10, 1601 HS Enkhuizen. 

Telefoon: 0228 - 31 64 04

52

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

www.deGraaffvanEnckhuysen.nl

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

Professionele audio-, 
video- en lichtapparatuur

KENZO  PATRIZIA PEPE  FLOS 
 IITTALA  HANS UBBINK  PALAU  ILLY  GIRBAUD 

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

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

Hans Ruiter
Schoenmakerij

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

                                           Dick Turksma

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

De band zit met de gemiddelde leeftijd rond de dertig, 
waarbij Jaap de Wit sr. een uitzondering is, maar dat is 
aan zijn enthousiaste trombonespel totaal niet te horen. 
Sterker nog, met de lineaal in de hand springt Jaap sr. 
op hun pr-foto het hoogst van allemaal. Jazz-epo…wie 
zal het zeggen. Een compliment mag gegeven worden 
aan de ritmesectie, Pieter de Wit, Coos Swagerman en 
Hans Mantel, die in alle stukken de tempi op een juiste 
wijze vast weet te houden. Dit hoor je - lang niet - altijd. 
Al met al een prima gemixte cd die een must is voor de 
platenkast. De schijf is te koop voor €15,- bij optredens 
van de band en natuurlijk bij De Wit Beeld, Geluid en 
Witgoed in de Westerstraat, alhier.
           Sam Verbeek
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Muziek doet wat in je leven  Ons gemeenschapshuis de Nieuwe Doelen was nog maar pas 
geopend. Op die zaterdagavond aan het eind van de jaren zestig was ik als tiener getuige van 
een actie van de ook als mens imposante Huub Janssen, drummer van de Dutch Swing College 
Band. De man gaf een solo weg waaraan maar geen einde leek te komen. De hele zaal raakte in 
vervoering. Nu, zoveel jaar later, herinner ik me dat moment als de dag van gisteren. Dat is dus 
wat muziek met mensen doet: indruk wekken! 
Muziek speelt in ons leven een belangrijke rol. We luisteren naar gekozen muziek, bezoeken 
concerten of bespelen een instrument en we zingen of bewegen op muziek. Onbewust onder-
gaan we muziek in winkels en reclameboodschappen. Of, zoals op dit moment, tijdens het werk 
waarbij ik - terwijl ik dit tik - Blondie op de achtergrond hoor zingen over Denise. Ook daarbij 
borrelen herinneringen op. Muziek raakt ons dus vaak tot in ons diepste wezen. Belangrijke 
levens gebeurtenissen worden bijna altijd met muziek omlijst. Muziek is een krachtig middel om 
gevoelens uit te drukken en verbindt mensen met elkaar. Mooi voorbeeld zijn ook de authen-
tieke inwoners van New Orleans. Zie eens welke rol de oude stijl jazzmuziek in veel facetten van 
hun leven had en heeft.
Voorzichtig begonnen in de jaren zestig en zeventig, heeft de oudestijl jazz zich ook defi nitief 
geworteld in de samenleving van Enkhuizen en omstreken. Het is daarom mooi dat, inmiddels 
dus ook al weer twintig jaar geleden, een aantal mensen het initiatief nam om de Sgt. Pepper's 
Jazzclub van de grond te tillen. En met succes mag ik wel zeggen. Sgt. Pepper's biedt steeds 
opnieuw een boeiend programma met tal van bekende namen en orkesten van binnen en bui-
ten Enkhuizen. Het voorziet dus in een behoefte. En bij een club als deze hoort natuurlijk een 
lijfblad.  Hot News wordt al die jaren gemaakt door een enthousiaste groep redacteuren. Telkens 
weer weten zij boeiende artikelen te produceren. Wat mij betreft gaat dat nog heel veel jaren zo 
door. Ik wens de club en redactie veel succes en inspiratie toe. 
        N.J.J. (Klaas) Kok
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Dutch Swing College Band: Update
Als een rode draad loopt de geschiedenis van het Swing 
College door mijn leven en dat van de meesten van u. Als 
tiener stond ik met mijn mede tieners op klasse avonden 
om de Philips Electrofoon en we riepen tegen elkaar bij 
het beluisteren van Weary Blues op ‘Swing College at 
Home’, met drie solerende klarinettisten!: “Moet je horen 
hoe Kesber ruig inkomt en dan die Jan Morks, wat een 
solo!” Vele lp’s zijn er daarna gekomen, soms met afwij-
kend bereden jazzpaden, maar trots waren we en ben ik 
nog met de prestaties van ons nationale oudestijl icoon, 
al was de band wat ingeslapen de laatste jaren. Ja, jon-
ger werden ze er niet op. 
Maar, luister eens naar hun laatste cd ‘Update’ een 
sprankelende, spetterende schijf met een aantal nieuwe, 
nog nooit ergens opgenomen originele stukken, waarvan mij Old Times, van de hand van Ernst 
van de Kerkhof, het meest bekoorde. De band is weer up to date, te danken aan twee jonge 
honden: trompettist Keesjan Hoogeboom (29 jaar) en trombonist Maurits Woudenberg (28 jaar), 
die de hele band een facelift hebben gegeven. De klank van de band in de jaren zestig, met 
als muzikaal hoogtepunt de lp Live At the Sportpalast Berlin, komt weer naar boven. De an-
dere gerenommeerde-, wat rijpere muzikanten (en topsolisten) van het orkest delen mee in de 
facelift; je hoort een totaal vernieuwde groep, die als geheel weer een jeugdig elan uitstraalt. De 
ritmegroep, onder aanvoering van bassist Adrie Braat mag er meer dan zijn en zoals altijd is het 
genieten geblazen van de solo’s van rietblazers Frits Kaatee (oe, die baritonsax!) en Bob Kaper. 
Keesjan lijkt in zijn spel meer dan eens een reïncarnatie van Ray Kaart.
Twee vocalisten, Margriet Sjoerdsma en Kasper van Kooten vullen samen drie tracks.
Wil je een lekkere dixieland plaat, maar bovenal de nieuwe, spuitende, knallende Dutch Swing 
College horen? Kopen die cd; info www.dscband.nl

                                           Dick Turksma

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

De band zit met de gemiddelde leeftijd rond de dertig, 
waarbij Jaap de Wit sr. een uitzondering is, maar dat is 
aan zijn enthousiaste trombonespel totaal niet te horen. 
Sterker nog, met de lineaal in de hand springt Jaap sr. 
op hun pr-foto het hoogst van allemaal. Jazz-epo…wie 
zal het zeggen. Een compliment mag gegeven worden 
aan de ritmesectie, Pieter de Wit, Coos Swagerman en 
Hans Mantel, die in alle stukken de tempi op een juiste 
wijze vast weet te houden. Dit hoor je - lang niet - altijd. 
Al met al een prima gemixte cd die een must is voor de 
platenkast. De schijf is te koop voor €15,- bij optredens 
van de band en natuurlijk bij De Wit Beeld, Geluid en 
Witgoed in de Westerstraat, alhier.
           Sam Verbeek
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Muziek doet wat in je leven  Ons gemeenschapshuis de Nieuwe Doelen was nog maar pas 
geopend. Op die zaterdagavond aan het eind van de jaren zestig was ik als tiener getuige van 
een actie van de ook als mens imposante Huub Janssen, drummer van de Dutch Swing College 
Band. De man gaf een solo weg waaraan maar geen einde leek te komen. De hele zaal raakte in 
vervoering. Nu, zoveel jaar later, herinner ik me dat moment als de dag van gisteren. Dat is dus 
wat muziek met mensen doet: indruk wekken! 
Muziek speelt in ons leven een belangrijke rol. We luisteren naar gekozen muziek, bezoeken 
concerten of bespelen een instrument en we zingen of bewegen op muziek. Onbewust onder-
gaan we muziek in winkels en reclameboodschappen. Of, zoals op dit moment, tijdens het werk 
waarbij ik - terwijl ik dit tik - Blondie op de achtergrond hoor zingen over Denise. Ook daarbij 
borrelen herinneringen op. Muziek raakt ons dus vaak tot in ons diepste wezen. Belangrijke 
levens gebeurtenissen worden bijna altijd met muziek omlijst. Muziek is een krachtig middel om 
gevoelens uit te drukken en verbindt mensen met elkaar. Mooi voorbeeld zijn ook de authen-
tieke inwoners van New Orleans. Zie eens welke rol de oude stijl jazzmuziek in veel facetten van 
hun leven had en heeft.
Voorzichtig begonnen in de jaren zestig en zeventig, heeft de oudestijl jazz zich ook defi nitief 
geworteld in de samenleving van Enkhuizen en omstreken. Het is daarom mooi dat, inmiddels 
dus ook al weer twintig jaar geleden, een aantal mensen het initiatief nam om de Sgt. Pepper's 
Jazzclub van de grond te tillen. En met succes mag ik wel zeggen. Sgt. Pepper's biedt steeds 
opnieuw een boeiend programma met tal van bekende namen en orkesten van binnen en bui-
ten Enkhuizen. Het voorziet dus in een behoefte. En bij een club als deze hoort natuurlijk een 
lijfblad.  Hot News wordt al die jaren gemaakt door een enthousiaste groep redacteuren. Telkens 
weer weten zij boeiende artikelen te produceren. Wat mij betreft gaat dat nog heel veel jaren zo 
door. Ik wens de club en redactie veel succes en inspiratie toe. 
        N.J.J. (Klaas) Kok
Wethouder Stadsbeheer, Verkeer, Onderwijs, Cultuur, Gezondheidszorg, WMO, Infrastructurele projecten, 
Plant- en groenvoorzieningen, Weg- en waterbouw, Begraafplaatsen, Dierenwelzijn.
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Dutch Swing College Band: Update
Als een rode draad loopt de geschiedenis van het Swing 
College door mijn leven en dat van de meesten van u. Als 
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honden: trompettist Keesjan Hoogeboom (29 jaar) en trombonist Maurits Woudenberg (28 jaar), 
die de hele band een facelift hebben gegeven. De klank van de band in de jaren zestig, met 
als muzikaal hoogtepunt de lp Live At the Sportpalast Berlin, komt weer naar boven. De an-
dere gerenommeerde-, wat rijpere muzikanten (en topsolisten) van het orkest delen mee in de 
facelift; je hoort een totaal vernieuwde groep, die als geheel weer een jeugdig elan uitstraalt. De 
ritmegroep, onder aanvoering van bassist Adrie Braat mag er meer dan zijn en zoals altijd is het 
genieten geblazen van de solo’s van rietblazers Frits Kaatee (oe, die baritonsax!) en Bob Kaper. 
Keesjan lijkt in zijn spel meer dan eens een reïncarnatie van Ray Kaart.
Twee vocalisten, Margriet Sjoerdsma en Kasper van Kooten vullen samen drie tracks.
Wil je een lekkere dixieland plaat, maar bovenal de nieuwe, spuitende, knallende Dutch Swing 
College horen? Kopen die cd; info www.dscband.nl

                                           Dick Turksma

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

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

 

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

Oriental
Jazzband

Enkhuizen

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

Herringtown 
Jazzband

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

Spirit of Gospel
New Orleans Band & Gospelsingers

www.gospelsingers.nl

Freetime
Old Dixie
Jassband

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

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

Pizzeria/Lunchroom

BELLA VITA
Rick Jong & Gwyneth Beemster

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

Uw advertentie 
zou hier goed 

staan.
Voor informatie:

info@sgtpeppersjazzclub.nl

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

Tel.: 0228 - 32 33 60
E-mail: Info@data-force.nl
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Verkoop en reparatie
Computer speciaalzaak

van computers; onderdelen

Café - Restaurant - Terras

De Mastenbar
Het gehele jaar geopend - Serre voor 

vergaderingen en kleine gezelschappen - 
Overdekt, verwarmd terras.

Uitstekende keuken en een gezellige ambiance

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

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

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

Saxofoon, klarinet 
of blokfl uit leren spelen?
Of je meer verdiepen 
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Kijk dan eens op 
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op met 
Janneke de Rooij, 
tel.: 06-51 00 14 56

Reconnective Healing TM
The ReconnectionTM

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

TM
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Tel.: 0228 - 31 24 62 / Fax: 0228 - 31 81 33
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Opmerkelijk / opvallend in zijn soort

Wij rekenen geen voorrijkosten!

Voor informatie:
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Ruimte 
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Live Music, Big Screen, 
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Tel.: 06-53 711 511
www.jazzpiration.com

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

Westerstraat 113
1601 AD Enkhuizen
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Muziek doet wat in je leven  Ons gemeenschapshuis de Nieuwe Doelen was nog maar pas 
geopend. Op die zaterdagavond aan het eind van de jaren zestig was ik als tiener getuige van 
een actie van de ook als mens imposante Huub Janssen, drummer van de Dutch Swing College 
Band. De man gaf een solo weg waaraan maar geen einde leek te komen. De hele zaal raakte in 
vervoering. Nu, zoveel jaar later, herinner ik me dat moment als de dag van gisteren. Dat is dus 
wat muziek met mensen doet: indruk wekken! 
Muziek speelt in ons leven een belangrijke rol. We luisteren naar gekozen muziek, bezoeken 
concerten of bespelen een instrument en we zingen of bewegen op muziek. Onbewust onder-
gaan we muziek in winkels en reclameboodschappen. Of, zoals op dit moment, tijdens het werk 
waarbij ik - terwijl ik dit tik - Blondie op de achtergrond hoor zingen over Denise. Ook daarbij 
borrelen herinneringen op. Muziek raakt ons dus vaak tot in ons diepste wezen. Belangrijke 
levens gebeurtenissen worden bijna altijd met muziek omlijst. Muziek is een krachtig middel om 
gevoelens uit te drukken en verbindt mensen met elkaar. Mooi voorbeeld zijn ook de authen-
tieke inwoners van New Orleans. Zie eens welke rol de oude stijl jazzmuziek in veel facetten van 
hun leven had en heeft.
Voorzichtig begonnen in de jaren zestig en zeventig, heeft de oudestijl jazz zich ook defi nitief 
geworteld in de samenleving van Enkhuizen en omstreken. Het is daarom mooi dat, inmiddels 
dus ook al weer twintig jaar geleden, een aantal mensen het initiatief nam om de Sgt. Pepper's 
Jazzclub van de grond te tillen. En met succes mag ik wel zeggen. Sgt. Pepper's biedt steeds 
opnieuw een boeiend programma met tal van bekende namen en orkesten van binnen en bui-
ten Enkhuizen. Het voorziet dus in een behoefte. En bij een club als deze hoort natuurlijk een 
lijfblad.  Hot News wordt al die jaren gemaakt door een enthousiaste groep redacteuren. Telkens 
weer weten zij boeiende artikelen te produceren. Wat mij betreft gaat dat nog heel veel jaren zo 
door. Ik wens de club en redactie veel succes en inspiratie toe. 
        N.J.J. (Klaas) Kok
Wethouder Stadsbeheer, Verkeer, Onderwijs, Cultuur, Gezondheidszorg, WMO, Infrastructurele projecten, 
Plant- en groenvoorzieningen, Weg- en waterbouw, Begraafplaatsen, Dierenwelzijn.
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Molenweg 2D, 1601 SV Enkhuizen
Tel.: 0228 - 32 33 60

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

Verkoop en reparatie
Computer speciaalzaak

van computers; onderdelen

S.D.G.
SCHILDERWERKEN

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

Dijk 38, 1601 GJ Enkhuizen
www.slijterijdedijk.nl

Service & Kwaliteit

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

Lid vereniging Goud- en Zilversmeden

Autorijschool KOK
Enkhuizen

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

Geopend vanaf 17.00 uur

H.J. Schimmelstraat 10, 1601 HS Enkhuizen. 

Telefoon: 0228 - 31 64 04

52

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

www.deGraaffvanEnckhuysen.nl

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

Professionele audio-, 
video- en lichtapparatuur

KENZO  PATRIZIA PEPE  FLOS 
 IITTALA  HANS UBBINK  PALAU  ILLY  GIRBAUD 

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

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

Hans Ruiter
Schoenmakerij

Schoen- en Lederreparatie
Onderhoudsmiddelen 
Sleutelservice

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

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

Schildersbedrijf
voor buiten en binnen

Piet Smitstraat 73, 1602 VB Enkhuizen

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

Voor informatie:
www.lollapaloozaoldjazz.com

The Blouzz

Zaterdag 10 maart 2018, 21.00 – 24.00 uur. Het Peperhuis, Wierdijk 18, Enkhuizen. 

Bezetting:   
Erna van Es  -zang
Els van Zelm  -zang  
Ab Demmendal  -bluesharp, zang
Bert Afink  -bas
Rob Blom  -gitaar
Roel Trompert         - keyboard
Jacques Kueter  -drums

Tijdens de eerste avond openstelling van de jazzclub in dit seizoen, kunt u genieten van heer-
lijke swingende muziek over de volle bandbreedte van de blues. De formatie The Blouzz uit 
Alkmaar, neemt u mee langs bekende nummers van - onder andere - Eric Clapton, Amy Wi-
nehouse, Fleetwood Mac en Billie Holiday, 
maar ook van Beth Hart, Imelda May, John 
Mayer, Ray Charles en BB King. De muzi-
kanten hebben allen een ruime ervaring in de 
muziek. Zo speelden zij in diverse top 40 for-
maties uit Noord-Holland, blues bands, gos-
pelband en Big bands. De blues bracht dit 
gezelschap uiteindelijk in 2014 bij elkaar. Het 
brede spectrum van deze muziek geeft de 
bandleden volop inspiratie om heerlijke swin-
gende blues te spelen... recht uit het hart... 
en met de karakteristieke ‘Blouzz’ drive.   
Dat belooft dus een ouderwetse zaterdagavond te worden, waarbij de blue suede shoes weer 
uit de kast gehaald kunnen worden.

Aart Lub

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

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

                   Wim Keller

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

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

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

               Sam Verbeek

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

                                           Dick Turksma

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

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

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

                   Wim Keller

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

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

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

               Sam Verbeek

Ronald Wildering, Gijs van Helden en Linda van Helden. Foto: Cor Dekker
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van de Kerkhof, het meest bekoorde. De band is weer up to date, te danken aan twee jonge 
honden: trompettist Keesjan Hoogeboom (29 jaar) en trombonist Maurits Woudenberg (28 jaar), 
die de hele band een facelift hebben gegeven. De klank van de band in de jaren zestig, met 
als muzikaal hoogtepunt de lp Live At the Sportpalast Berlin, komt weer naar boven. De an-
dere gerenommeerde-, wat rijpere muzikanten (en topsolisten) van het orkest delen mee in de 
facelift; je hoort een totaal vernieuwde groep, die als geheel weer een jeugdig elan uitstraalt. De 
ritmegroep, onder aanvoering van bassist Adrie Braat mag er meer dan zijn en zoals altijd is het 
genieten geblazen van de solo’s van rietblazers Frits Kaatee (oe, die baritonsax!) en Bob Kaper. 
Keesjan lijkt in zijn spel meer dan eens een reïncarnatie van Ray Kaart.
Twee vocalisten, Margriet Sjoerdsma en Kasper van Kooten vullen samen drie tracks.
Wil je een lekkere dixieland plaat, maar bovenal de nieuwe, spuitende, knallende Dutch Swing 
College horen? Kopen die cd; info www.dscband.nl

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

De band zit met de gemiddelde leeftijd rond de dertig, 
waarbij Jaap de Wit sr. een uitzondering is, maar dat is 
aan zijn enthousiaste trombonespel totaal niet te horen. 
Sterker nog, met de lineaal in de hand springt Jaap sr. 
op hun pr-foto het hoogst van allemaal. Jazz-epo…wie 
zal het zeggen. Een compliment mag gegeven worden 
aan de ritmesectie, Pieter de Wit, Coos Swagerman en 
Hans Mantel, die in alle stukken de tempi op een juiste 
wijze vast weet te houden. Dit hoor je - lang niet - altijd. 
Al met al een prima gemixte cd die een must is voor de 
platenkast. De schijf is te koop voor €15,- bij optredens 
van de band en natuurlijk bij De Wit Beeld, Geluid en 
Witgoed in de Westerstraat, alhier.
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Dijk 80, 1601 GK Enkhuizen. www.thedubliner.nl

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

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

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

www.schildervis.nlwww.schildervis.nl

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

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

Melkmarkt 4, 1601 HC EnkhuizenMelkmarkt 4, 1601 HC Enkhuizen

Voor reservering en informatie:

(Op feestdagen geopend)

Westerstraat 113
1601 AD Enkhuizen
0228 - 322 060
www.onderdewester.nl
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1601 AD Enkhuizen
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Live Music, Big Screen, 
Football/Rugby

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

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

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

Dijk 48, 1601 GJ Enkhuizen
Tel.: 0228 - 317801
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info@restauranteighteen.nl
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Geopend di t/m zo vanaf 11.00 uur. 
Maandag gesloten.

Melkmarkt 4, 1601 HC EnkhuizenMelkmarkt 4, 1601 HC Enkhuizen

Voor reservering en informatie:

(Op feestdagen geopend)

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

Voor de mooiste 
houten vloeren en laminaat 

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

Telefoon: 0228 - 31 64 04

Geopend vanaf 17.00 uur.

H.J. Schimmelstraat 10, 
1601 HS Enkhuizen

Dijk 48, 1601 GJ  Enkhuizen
telefoon 0228 317 801

Paling en zalm uit eigen rokerij
Diverse relatiegeschenken

Van vissalade tot compleet buffet
7 dagen per week open

Website met meer dan 150 visrecepten

www.schildervis.nl

The Vitality Jazz Band (GB)

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

Bezetting:   
Michael Mc Quaid  -trompet, klarinet, saxofoon
David Horniblow  -klarinet, saxen 
Martin Wheatley  -banjo, gitaar
Andrew Oliver  -piano
Nicholas D. Ball  -drums, percussie

‘The most authentic and specialist performers of genuine 1920’s Hot Jazz and Stomps!’
De Vitality Five is in 2015 ontstaan uit een reeks informele workshopsessies in Zuid-Londen en 
is een all-stars quintet, dat zich toelegt op het uitvoeren en opnemen van authentieke jazzforma-
ties uit de jaren twintig van de vorige eeuw. Ze zijn gespecialiseerd in zogenoemde ‘hot stomps’, 
waarbij ze inspiratie halen uit opnamen van de California Ramblers, Jelly Roll Morton’s Red Hot 
Peppers en vele anderen. Een voorbeeld van de muziekstijl is het nummer ‘Has Anybody Seen 
My Girl? (Five Foot Two, Eyes of Blue)’, dat in de jaren twintig bekend werd door de California 
Ramblers met onder meer de broers Jimmy en Tommy Dorsey. De formatie bestaat uit virtuoze 
muzikanten uit Groot-Brittannië, de 
VS en Australië. Sinds hun recente 
oprichting hebben ze, naast optre-
dens op festivals en tours door de 
UK en Europa, ook al live gespeeld 
op BBC Radio Three. Het belooft 
een nostalgische middag te worden, 
waarin u wordt meegevoerd naar de 
sfeer van de roerige jaren twintig.

Aart lub
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Digitalisatie 
In het huidige tijdperk waarin we worden overspoeld door digitalisatie bestaat er ook een manier 
om, opnieuw, te genieten van onze, misschien wel oude of verstofte, lp's.
Door verhuizing, die mij onlangs is overkomen, kwamen ook mijn opgeslagen langspeelplaten 
weer tevoorschijn.
Eén van mijn behulpzame zonen kwam met een aantal grote oude dozen, die voorheen dienst  
hadden gedaan voor het vervoer van bananen , van zolder en vroeg mij bij het passeren  op de 
trap, of deze dozen gevuld met lp's  in de Kliko gedumpt konden worden, of maar bij het grof 
vuil gezet konden worden.
“Onder geen enkele voorwaarde jongen!”  Vader  is altijd heel zuinig op z'n platen, hoofdzakelijk 
geperst met oude stijl jazz, geweest en deze krijgen in het nieuwe onderkomen heus wel weer 
een plekje.  De oudste zoon meende ook nog een ontwapenende uitspraak te moeten plaatsen, 
in de trant van wat ik met de oude rommel moest, ik draaide immers de vinyl geluiddragers 
toch nooit meer.  De meeste, nieuw aangekochte, platen heb ik in het verleden maar één keer 
gedraaid voornamelijk om deze op een cassettebandje of minidisk te zetten.
Systemen, die inmiddels al weer enige tijd tot het verleden behoren.  Uiteindelijk zijn alle dozen 
- met inhoud -  zeer zorgvuldig verhuisd naar de kleine zolder, alwaar zij thans in ruste wach-
ten op het moment dat zij weer eens hun inhoud ten gehore mogen brengen.  Toch enigszins 
nieuwsgierig welke platen ik in het verleden zoal heb aangeschaft,  ben ik maar weer eens in 
de dozen gaan 'struinen', om opnieuw geconfronteerd te worden met mijn bezit, waarvan de 
aanschaf zo'n beetje startte in de  jaren 60 van de vorige eeuw.  De oude stijl jazz was in die 
tijd volop in de revival en het ontbrak dan ook in den lande niet aan band(jes), die de dixieland-
muziek een nieuw leven trachtte(n) in te blazen.  In de Zaanstreek, waar mijn roots liggen, was 
de jazzmuziek ook volop in beweging.  In de Waakzaamheid in Koog a.d. Zaan was het iedere 
zondagavond stampvol en uiterst gezellig, alwaar de huisband de Beale Street Seven o.l.v. Bob 
Kaper, de huidige leider van de Dutch Swing College Band, speelde.  In deze band speelden, 
als jeugdigen  o.m. ook Dick Spieker op trompet, Teun Doets op bas, Kees Waal piano en zoals 
gezegd Bob Kaper op klarinet.  Ik ken Bob nog uit mijn lagere schooltijd, waar ik zes jaar met 
hem in de klas op de Vissershopschool heb gezeten in Zaandam.  Menig kattenkwaad, voet-
balpartijtjes en zwemmen in de Zaan hebben we beleefd.  Zo af en toe was ik wel eens bij hem 
thuis, om te luisteren naar de muziekstijl, die hij toen al beoefende op zijn klarinet. Deze soort 
muziek heeft zoveel belangstelling en enthousiasme  bij mij teweeg gebracht dat ik een vervent 
liefhebber van de oude stijl jazzmuziek ben geworden en nog steeds ben.  In oktober 1960 vond 
mijn tijd als dienstplichtige een einde en kon ik gelukkig weer mijn beroep oppakken bij mijn 
werkgever, waardoor ik weer wat guldens in mijn zak kreeg.  Eind november van genoemd jaar 
leerde ik een lieftallig meisje kennen.  Zij bleek ook een liefde te hebben voor de jazzmuziek en ik 
zag haar regelmatig in de Waakzaamheid.  Zij was, samen met haar vriendin, grote fan van een 
andere, indertijd, vermaarde band uit de Zaanstreek, met de naam Micro Solisten.  Deze band 
trad vooral in de weekenden veel op in de kop van Noord Holland.  Wat mijn eerste  'meissie' 
was, werd een paar jaar later mijn echtgenote.
In 1962 vond ons huwelijk plaats en in 1964 betrokken wij ons eigen (koop)huisje.  Onze nieuwe 
woonstee moest natuurlijk ook worden voorzien van een radio (geluidsinstallaties met losse 
boxen waren nog niet verkrijgbaar). De uitvinding stereo stond nog in de kinderschoenen.  Ik 
had bij mijn schoonfamilie uit mijn mond laten vallen dat ik een radio van Philips in een winkel 
had gezien en daar behoorlijk van onder de indruk was. - Voor de kenners een 'Capella Re-
verbo'. -  Ons toenmalige budget liet het echter niet toe om dit toestel aan te schaffen.  Het was 
een radio, waarin een soort galminstallatie zat en relatief veel geld kostte.  Ik kon mijn geluk niet 
op, toen wij deze radio als geschenk kregen van mijn schoonouders.  Na verloop van tijd kwam 
er iemand van de familie met een pick-up (geen draaitafel) aanzetten om grammofoonplaten te 

van oud-redactielid Ad Schager
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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

draaien. Ontzettend aardig, maar wij hadden nog geen platen in huis om van deze installatie 
gebruik te maken.  De allereerste lp, die ik in na verloop van tijd in mijn bezit kreeg, was die van 
de Dutch Swing College Band, met live-opnamen van een concert in het Concertgebouw te 
Amsterdam. Datum van opname: 2 april 1958 in mono.  Op deze plaat draagt vocaliste Neva 
Raphaello in meerdere nummers haar steentje volmaakt bij.  Veel later heb ik dezelfde plaat 
nogmaals weten aan te schaffen, omdat de eerste kompleet grijs was gedraaid en niet meer 
voor het afluisteren geschikt was.Ik koester deze plaat nog altijd, mede omdat ik dit geschenk 
kreeg van mijn lieve vrouw.  De D.S.C.B. bestond in die tijd nog uit amateur musici. Maar wat 
voor muzikanten!  Het orkest werd in die tijd ‘even’ niet geleid door Peter Schilperoort, maar 
door pianist Joop Schrier. De kenners weten wat hier de reden van was.  Eén van de beste 
stukken die ik na al die jaren nog geregeld van die opname beluister is 'Buddy's Habits.  Met 
name trombonist Wim Kolstee voorziet dit nummer van een solo, die, naar mijn mening,  zijn 
weerga niet kent.  Nog altijd beschouw ik deze plaat als één der allerbesten, die ooit is versche-
nen met opnamen van de 'Dutch'.  In de aanhef van dit artikel had ik het over dozen gevuld 
met lp's. Platen die in hoofdzaak, zoals gezegd, oude stijl jazz bevatten.  De vraag komt zo af 
en toe wel eens bij mij op, wat ik daar nou eigenlijk mee wil.  Het antwoord heb ik mij zelf enige 
tijd geleden ingefluisterd.  '’Digitaliseren, maat!’  Mede, omdat ik laatst een elektronicazaak een 
bezoek bracht, kwam dit opnieuw aan de orde. Een verkoper sleepte mij door het pand om mij 
te wijzen op een draaitafel van Sony. Met de uitspraak: “Net nieuw meneer”, raakte ik redelijk 
enthousiast. Met de verkooptekst: “De benodigde gratis software van Sony download u van 
Internet, om vervolgens het kind de was te laten doen.”
Voor de geïnteresseerden onder u, het betreft hier de Sony PS-HX500.  Inmiddels zijn de dozen, 
met inhoud, voor een groot gedeelte naar de begane grond verhuisd en worden de platen stuk 
voor stuk gereinigd, gedraaid en opgenomen.  Zoals ik eerder heb vermeld, dat de platen op 
zich maar heel weinig zijn gedraaid, is de kwaliteit nog onberispelijk.  Had ik een vooruitziende 
blik?  Als de opnamen, met gebruikmaking van de p.c., voorzien zijn van de benodigde ge-
gevens, sla ik deze op op een externe harde schijf en Ipod.  Op mijn 77e leuk voor later. Het 
voordeel hiervan is dat je (als voorbeeld) de lp's niet je auto in dient te slepen om ze tijdens een 
rit te draaien en te beluisteren.  Even de Ipod in de usb-aansluiting en genieten onderweg tijdens 
de autorit van, voor mij nog steeds, wereldmuziek.  Bovendien heb je er weer een hobby bij.    

Ad Schager    E-mail: margrad@quicknet.nl
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Even terug kijken 12 november
Dutch Swing College Band en de  Herringtown Jazzband

Dutch Swing College Band. Top muzikanten in actie.          Bob Kaper; Bandleider en Ridder in de orde 
van Oranje Nassau.          

40 jaar Herringtown Jazzband! Gefeliciteerd heren.          

FoundingFather Harry Jans (li) en Rob van Bergen ‘kijken even terug’ 
bij de collages van de HJB.

Bandleider en lid sinds 1988 Henk van der Veen.  
Stillgoing strong.

‘Oud’- en actieve leden op één podium.  
Een mooie herinnering aan een heerlijke jazz middag.

Sgt. Pepper’s Hot News januari 201826
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Bandleider en lid sinds 1988 Henk van der Veen.  
Stillgoing strong.

‘Oud’- en actieve leden op één podium.  
Een mooie herinnering aan een heerlijke jazz middag.

Jazz in blik
BUNK JOHNSON-Bunk’s Blues-Upbeat cd/235
Een van de belangrijkste New Orleans pioniers van de revival in de  jaren veertig, was trompettist 
Bunk Johnson. Nadat hij zijn sporen had verdiend in het New Orleans van rond de eeuwwisseling 
en tot ver in de jaren dertig doorging met spelen (zie Hot News) - waarna hij zich terugtrok op zijn 

boerderij -, kreeg hij begin jaren veertig de gelegenheid om in New Orleans 
met een (nieuw) orkest te beginnen. Voornameljk bestaande uit veteranen 
uit de beginperiode van de New Orleans jazz: George Lewis, Jim Robin-
son, Lawrence Marrero, etc.. Voorlopig speelden zij in de danslokalen en 
kroegen van New Orleans en werden er in 1942 opnamen gemaakt. Vijf 
stukken staan op deze cd: ‘Bunk’s Blues’, ‘Ballin’The Jack’, ‘Big Chief Bat-
tle Axe’, ‘When I Leave This World Behind ‘ en ‘Thriller Rag’. Het waren, 
voor deze veteraan uit de New Orleans jazz, zijn eerste opnamen en het 
zou weer een paar jaar duren voordat hij weer de gelegenheid kreeg. De 
Tweede Wereld Oorlog gooide roet in het eten en pas toen hij de uitno-

diging kreeg van de voornmalige leden van de Yerba Buena Jazzband uit San Francisco - omdat  
Lu Watters zijn militaire dienst moest uitzitten -, maakte hij met hen (in 1944) enkele opnamen: ‘Ory’s 
Creole Trombone’, ‘When I Move To The Sky’ en ‘Down By The Riverside’. Historisch gezien, stuk voor 
stuk juweeltjes!! Een jaar later vinden we hem in New York in de studio met de oud gediende uit New 
Orleans, Sidney Bechet. Hij neemt weer een paar stukken op en ook in Boston gaat hij met Sidney de 
platenstudio in. In datzelfde jaar 1945 speelt hij weer met een eigen orkest in New York in het Stuyve-
sant Casino, opnieuw met de oude getrouwen uit New Orleans: George Lewis, Jim Robinson, Baby 
Dodds, ‘Slow’ Drag Pavageau, Lawrence Marrero en Alton Purnell. Zij nemen een aantal stukken op 
o.a.: ‘Alexander’s Ragtime Band’ en ‘Tishomingo Bues’. Het zijn dus de plaatjes die ik zelf als eersten 
op mijn plastic draaitafeltje, in de jaren vijftig van de vorige eeuw, beluisterde en die verantwoordelijk  
waren voor mijn fascinatie van de New Orleans jazz. De cd wordt afgesloten met enkele opnamen uit 
1947, met een totaal andere bezetting, o.a.: Ed Cuffee, Garvin Bushell, Danny Barker , Wellman Braud, 
etc.. In totaal 23 stukken op deze Upbeat cd, een perfecte bloemlezing van het opgenomen werk van 
deze New Orleans jazz pionier. Geluidskwaliteit: Uitstekend. Het begeleidende boekje met 15 pagina’s, 
boordevol informatie en een discografie, werd geschreven door de Engelse autoriteit van New Orleans 
jazz, Mike Pointon. Te bestellen bij Timeless in Wageningen.

FRYER-BARNHART International All Star Jazz Band-Lake cd/252.
Nadat de explosie van British Trad in de jaren vijftig en zestig over zijn hoogtepunt heen was en de 
bekende bands van Chris Barber, Kenny Ball en Acker Bilk toch nog - en met niet minder succes - tot 
de Millennium wisseling bleven doorspelen, bleven de trad orkesten van de tweede garnituur (Max 
Collie-Pete Allen, etc.) op de oude voet doorspelen, tot ver na de Millennium wisseling. Op hun beurt 
weer gevolgd door veteranen van o.a. de Fryer-Barnhart International All Stars, die deze cd ( in 2007) 
voor een live publiek in het Theatre By The Lake, in Keswick opnamen. De door de wol - van 50 jaar trad 
jazz - gevefde muzikanten, zetten hun beste beentjes voor. Het repertoire was zeer ruim van opzet en 
besloeg zowat de gehele jazzgeschiedenis, met stukken van Jelly Roll Morton, (Black Bottom Stomp), 
Duke Ellington (Shout Ém Aunt Tillie) Johnny Dodds (Gatemouth) en dixieland classics (Fidgety Feet), 
etc.. De musici laten stuk voor stuk horen, dat zij zich door jarenlange ervaring in de trad muziek, uitste-
kend op hun gemak voelen en niet in het minst, dat zij het een plezier vinden om voor een ‘live’ publiek 
te spelen. Speciale vermelding geef ik aan bassiste Annie Hawkins, die ik zelf nog jaren geleden, bij een 
optreden met T.J. Johnson in het Peperhuis van het Zuiderzeemuseum, sprak. Haar aanstekelijke lach 
en stuwende spel maakt deze Lake cd voor iedere collectie een aanwinst. Het begeleidende boekje 
geeft voldoende informatie en de tekst is geschreven door Lake baas Paul Adams. De geluidskwaliteit 
is uitstekend, dus als u nog een paar eurootjes over hebt, kopen bij Timeless in Wageningen.

Wim Keller
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Jacintha Floris sprak 25 jaar
met muzikanten, bestuurders en bezoekers van Sgt. Pepper’s Jazz -Club

Vijf en twintig jaar Hot News betekent 93 gehouden interviews. Het eerste gesprek staat be-
schreven in het tweede nummer van de Hot News. Jaap Ham was de gelukkige. Het interview 

besloeg twee pagina’s. Inmiddels is dat aantal 
aardig uitgebreid. Jaap was een veelzijdig muzi-
kant en dat bleek ook uit een opmerking van zijn 
buurvrouw in Grootebroek. Jaap vertelde: “Zij zag 
mij op ongeregelde tijden heen en weer gaan. Zij 
vroeg dan ook wat ik allemaal deed. Ik vertelde 
dat ik vijf orkesten had, 65 leerlingen muziekles 
gaf en tussendoor nog arrangeerde en compo-
neerde. Waarop de buurvrouw vroeg: werk je ook 
nog? Nee, zei ik, daar heb ik geen tijd voor!” Jaap 
heeft zijn sporen verdiend bij het Koninklijk Stede-
lijk Muziekkorps van Enkhuizen. Uit alle interviews 
bleek, dat vele jazzmuzikanten lid zijn (geweest) 
van ditzelfde KSM. Zo ook Jaap de Wit: “Ik heb 
leren spelen bij KSM. Na een paar lessen mocht ik 
al meespelen. Thuis begon ik ook mee te spelen 
met jazzplaten. Volgens mij is dat de enige manier 
om dit te leren: gewoon meetoeteren. En natuurlijk 
heel veel muziek luisteren.” Jaap heeft heel wat 
afgetoeterd. Beroemd is hij om zijn solo tijdens 
de Tiger Rag. Hij zwiept de sousafoon dan heen 
en weer. Zelfs zo erg, dat tijdens een optreden de 
hele beker eraf viel. Ook Jeroen de Graaff was lid 

van het KSM, maar heeft op de basisschool, waar ik zijn juf was, eerst leren blokfluit spelen. 
Jeroen begon zijn jazz carrière bij the Poultry Jazzband op de rieten: “Hans Peter Pluim gaf aan 
wanneer je solo moest spelen en vervolgens klooide je gewoon wat aan rond de melodie.” Zijn 
‘geklooi’ bracht hem wel op de vooropleiding van het conservatorium in Den Haag. 

De drummers van Enkhuizen en omstreken
Drummers starten vaak op de potten en pannen uit de keuken. Ook hebben zij standaard drum-
stokken bij zich, zodat zij zich op elk moment kunnen uitleven. Zo vertelde Simon Siezenga dat 
hij oefende op de salontafel en in de auto. Als hij moest wachten in een file was zijn stuur een 
goed klankbord. Hij hield niet van een drumstel waar veel demping in zat. “Je kan je trommel 
wel vol schuimrubber stoppen, maar dan moet je óf er weer microfoons boven hangen, óf slaan 
alsof je slag uit Lutjebroek komt.” Jaap de Wit jr. is naast drummer ook trombonist. Hij heeft 
daardoor de gave, dat hij zowel de voorhoede als de ritmesectie goed begrijpt. Toen ik hem in 
2002 interviewde vertelde hij over het mooie optreden op Bute met de Hot Revival Stompers. 
“Wij mochten de avond afsluiten en we gooiden er wat Zuid-Amerikaanse nummers tegenaan 
en al die stijve Engelsen stonden van hun stoel op en begonnen te dansen. Na afloop liepen 
we met kippenvel naar elkaar toe met tranen in onze ogen. Zoiets hadden we nog nooit mee-
gemaakt.” Een andere drummer, Robin Visser, had het idee dat hij niet interessant genoeg was 
voor een interview. Hij vertelt dat hij waarschijnlijk geboren is met drumstokken in zijn hand. 
Ook heeft hij dingen verteld uit het WIS (Wandelgangen Informatie Systeem in jazzkringen). 
In het WIS zijn diverse bands ontstaan, onder andere de Bigband de Harbour Hepcats, waar 
Robin aan meegewerkt heeft. Aan John Lippe werd vaak gevraagd waarom hij als een mafkees 

Jaap Ham was als eerste aan de beurt.
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achter het drumstel zit. Hij zegt zelf: “Het is een goed teken als mensen dit van mij zeggen, 
want als ik zo drum, voel ik mij als een vis in het water. Ik kan er met mijn hele ziel en zaligheid 
in opgaan. Ik maak muziek met 
mijn hart. Mensen mogen mij 
dan een mafkees noemen, dat 
is op dat moment een groot 
compliment.” De jongens van 
de De Wit kom je op vele mu-
zikale fronten tegen, zo ook 
de drummer Pieter. Zoon van, 
broer van, neef van….. Hij om-
schrijft de muziek zelf als: jazz-
muziek net even anders, net 
even meer. Een drumstel stond 
ter decoratie op zijn slaapkamer 
geparkeerd en na zijn poging op 
trombone, is hij gaan drummen. 
De eerste maand linkshandig, 
tot hij erachter kwam dat hij als 
rechtshandige toch ook beter zo kon gaan drummen. Ging een stuk makkelijker. George Alma 
vroeg zich af waarom hij drummer was geworden, als hij met al zijn spullen aan het zeulen was. 
Een klarinet zou zo veel makkelijker zijn geweest. George vond het belangrijk dat het publiek 
genoot. Toen er een keer heel weinig applaus werd gegeven, vroeg hij in de pauze hoe men 
het vond. ”Geweldig, fantastisch”, werd er gezegd. “Waarom wordt er dan zo weinig geklapt?” 
”Nou, dat is toch zonde van de muziek!” Dirk Kwantes startte als drummer op het orgelbankje! 
Hij vertelde dat je hier prachtig op kon drummen. Hierdoor raakte hij zo geïnspireerd dat hij zijn 

eerste drumstel zelf heeft 
gemaakt van - o.a.-  elektra 
pijpen en koperen platen, 
die hij zelf uitdeukte. Dirk 
hoorde ook overal ritmes, 
zoals bijvoorbeeld de rich-
tingaanwijzer in de auto. 
Ook hij oefende veel in de 
auto. Drummen heeft voor 
vele kinderen aantrekkings-
kracht. Bob Leijen vertelde 
al tegen zijn kleuterjuf dat hij 
‘drumstel’ wilde worden. Hij 
werd eigenlijk voor het blok 

gezet bij de Oriental en heeft met aanwijzingen van Jaap de Wit (een a4-tje erbij) zijn eerste sla-
gen gemaakt. Ook heeft Bob nog een tijdje in het bestuur van het Jazzfestival gezeten.

Een gehaktbal, consumptiemunten en een snoepje
Bestuurders, redactieleden, medewerkers, fotografen en bezoekers werden ook geïnterviewd. 
Want ook dat zijn belangrijke krachten voor Jazz Enkhuizen.  Zo heb ik mooie gesprekken ge-
had met Pieter Wissekerke, de verkoop buitendienst, Wim de Jong, Lia Pietersz, Joop Metten, 
Dolf Waardenburg, Lies Turksma, Ad Schager, Wim Keller, Joon Kornalijnslijper, Foppe Kooistra, 
Cor Dekker, Angela Botman, Rene Slagers en het hele bestuur van de Jazzclub. Een uitspraak 
van de verkoop buitendienst, Jaap Robijn en Henk van de Peppel: “Als het weer eens heel 
goed was tijdens de clubmiddag/-avond, dan denk ik, zonde dat het zo goed was. Dat kan 
je namelijk de volgende clubavond nooit meer verbeteren en zal het dan niet tegenvallen?” 

Drummer Jaap de Wit-jr.

Henk van de Peppel en Jaap Robijn..
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En soms viel het tegen en was de band niet zo goed als gehoopt was. Of, zoals Dolf zei: 
“een slippertje van het bestuur…?”. Voor het bestuur van de club is het elke keer een be-
reklus om een goed programma in elkaar te zetten, zowel muzikaal als financieel. Tenslotte 
komt een band niet spelen voor een gehaktbal en een handje consumptiemunten. Wel 
kreeg het bestuur van een van de trouwe bezoekers altijd een snoepje, als de man betaalde 
bij de kassa. En wat waren we altijd blij met de foto’s, die door onze fotografen werden 
gemaakt. Het maakt de Hot News een stuk aantrekkelijker. Volgens de vrouw van Foppe 
keek hij met zijn camera. Cor vertelde: “Het is ook fijn dat mijn foto’s goed gebruikt worden 
in de Hot News. Ik ben tevens bezorger van het clubblad in de binnenstad van Enkhuizen. 
Leuk om zo mijn steentje bij te dragen voor Sgt. Pepper.“
Bleef aan de banjo hangen; 25.000 slagen per optreden
Met één persoon heb ik twee keer een interview gehouden, Dick Turksma. De eerste keer was 
in juli 1998 en de tweede keer in januari 2007. Het laatste verhaal was vanwege het feit, dat 
Dick stopte als hoofdredacteur van de Hot News. Dat moest natuurlijk even uitgelegd worden, 
vandaar een tweede interview. Dick stond aan de wieg van ons clubblad, samen met - onder 

andere - ondergetekende. “Uit het niets een blad 
maken. Grafische processen zijn een uitdaging 
voor mij en de vormgeving is een kolfje naar mijn 
hand.” Naast het redactiewerk was Dick ook ban-
jospeler in diverse bands. Hij nam zelfs zijn banjo 
mee op vakantie. “Ik heb één keer meegemaakt, 
dat alle eelt van mijn vingers was en dat is niet fijn 
als je dan weer moet spelen. Dan ga je door op je 
wilskracht, want je vingers zijn net biefstukjes ge-
worden.” Vele banjospelers heb ik mogen intervie-
wen: Auke Veenstra, Harry Jans, Marcel Degeling, 
Piet de Wit, Robert Botman, Hans Mantel, Erwin 
Sprong, Rowan Bijl. Harry was altijd in voor grap-
pen en grollen op het podium. “We kwamen een 
keer echt binnenvallen, al struikelend gingen we 
ons aan iedereen persoonlijk voorstellen. We gaven 
iedereen een hand, zo van: wij zijn de Herringtown.” 
Marcel had een muzikale buurman, Ruud Peerde-
man. Door hem probeerde hij diverse instrumenten, 
voordat hij aan de banjo bleef hangen. “Ik kreeg te-
keningen van Ruud waarop stond, hoe mijn vingers 
moesten staan en na een week oefenen zei ik dat 
ik het wel kon. Ik mocht meteen meedoen bij een 
jamsession. Ik kende toen vijf akkoorden! Maar het 
was dolle pret.” Het interview met Erwin begon ei-

genlijk met zijn dochter. Die vond het zo belangrijk dat haar vader een gesprek had met de baas 
van haar basisschool! Ze vroeg, toen ze in bed lag, aan haar moeder of die even op mijn bloc-
note wilde kijken, of haar naam er wel op stond. Piet vertelt dat hij tijdens een optreden wel zo’n 
25.000 keer zijn hand langs de snaren beweegt. Veel van de muzikanten hebben les gehad van 
mevrouw de Graaff, in het Snouck van Loosenpark.  Zo ook Hans. Hij weet nog, dat hij na elke 
les een rolletje drop kreeg. Dit stimuleerde behoorlijk zijn oefenen.  Auke heeft zijn eerste gitaar 
zelf gemaakt van een puzzeldoos met een stok eraan en een stuk elastiek. Hij speelde dan in de 
douche, want daar klonk het het mooiste. Robert  vond het ontzettend leuk om in de Oriental 
Jazz Band te spelen, maar om nu naar die muziek te luisteren, dat ging hem toch te ver. Hij vond 
het behoorlijk oubollig. Rowan mocht een keer meespelen met zijn favoriete band: Max Collie. 
“Tijdens het spelen liep Jim opeens van het podium af en zegt tegen het publiek: “deze jongen 
is te goed, ik stop ermee”. Nou, dan giert het echt door je hele lichaam hoor.”

Harry Jans tijdens een streetparade.
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Een hobby voor het leven
Het bestuur van de jazzclub zorgt ervoor, dat er ook geregeld buitenlandse bands komen op-
treden. En dan is het natuurlijk prachtig om daar ook mensen van te mogen interviewen in mijn 
beste Engels…..Gelukkig waren het allervriendelijkste mensen. Optreden in Enkhuizen is voor 
velen van hen ook bijpraten met Nederlandse vrienden. Althans zo beschreef Jim McIntosh dat. 

Tommy Burton vertelde 
de kortste mop ter we-
reld: “Twee jazzmuzi-
kanten lopen langs de 
bar…… “ Hij beschreef 
ook het zware leven 
van een muzikant met 
muziek en drank en dat 
hij de smaak te pakken 
kreeg, van de jazzmu-
ziek dus. Martin Ben-
net vond de mensen 
in Enkhuizen en in het 
Peperhuis altijd zo aar-
dig. Ze vielen hem niet 
lastig met consumptie-
bonnen en zo. En dat 

kwam goed uit, want hij had altijd een enorme dorst. Het boegbeeld van de oude stijl jazz in 
de beginjaren in Enkhuizen was Max Collie. Voordat hij de lakens uitdeelde in de band, werkte 
hij bij een groot im- en export bedrijf van linnengoed. Hij is een paar keer miljonair geweest en 
heeft ook alles weer verloren. Een turbulent leven kun je wel stellen. Jonny Boston heeft ook in 
de band bij Max gespeeld, voordat hij naar het Leeds College of Music ging om te studeren. Hij 
slaagde cum laude in jazz- en hedendaagse muziek. Via Australië, Nieuw Zeeland en Engeland 
kwam Richard Cochrane in Nederland terecht, waar hij bij de Freetime kwam. Hij beschrijft zijn 
muzikale carrière als een hobby voor zijn leven.

Wat een feest, om al die interviews weer terug te lezen. Een volgende keer vertel ik meer over 
de interviews met de dames muzikanten, de bassisten, trompettisten, trombone spelers, de 
rietblazers en nog ‘wat losse flodders’. Wist u, dat ik ook een paar keer een interview heb 
gehouden met meerdere mensen tegelijk? Zo kwamen ze met de Oriental – toentertijd - met 4 
personen! En er werd heel wat afgepraat. Maar daar moet u dus even op wachten, dat leest u 
in de Hot News van april 2018. Wordt vervolgd.

Jacintha Floris

Max Collie.

MEUBELS - BEDDEN - TAPIJTEN - GORDIJNEN
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