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Zondag 15 april 
The Green River Jass Band
zie pagina 16 
 
Zondag 13 mei 
Peter Faber & Band of Brothers
zie pagina 17

 11 Hans Roty  
 Door Wim Keller

26 Jacintha sprak met
 25 jaar overzicht

25 Jaar

18 Jazz in blik
 Door Wim Keller
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Ook uw woning verkopen? 
 

Wij komen graag langs voor  
een GRATIS waardebepaling! 

 

Bel CMK Makelaars 
0228-350850 

 

   www.cmkmakelaars.nl     
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Intro
Het jaar is letterlijk ‘stormachtig’ begonnen, met veel windvlagen, regen en af en toe een 
sneeuwbui. In Nederland werd op 10 januari de waterstand gemeten op 14,6 meter boven 
N.A.P., hetgeen 1x per 5 jaar voor kan komen. De vijf waterkeringen werden – voor de eerste 
keer – gelijktijdig gesloten, een imposant gegeven. Op het Marker- en IJsselmeer doorkliefden 
kitesurfers op spectaculaire wijze de hoge golven. In het buitenland raakten toeristen onder-
gesneeuwd en konden slechts door een helikopter ‘ontzet’ worden; ook wel avontuurlijk. De 
wereld ontdekken, is voor velen mogelijk geworden. Voor wat betreft de ‘wateroverlast’ in eigen 
land werden wij gerust gesteld, omdat het onderhoud goed op peil wordt gehouden: ‘waar een 
klein land groot in is’!
Inmiddels is de ergste wind geluwd, is het carnaval enthousiast gevierd en is de lente begon-
nen. Overal botten de bomen uit en zie je de prachtigste bloemen.
Als u deze HOT NEWS leest, heeft u in de voorgaande maanden van vier optredens kunnen 
genieten in Sgt. Pepper’s Jazz-Club  en er volgen nog veel meer.         
Veel plezier!
 
          

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
Zachtjes aan verlaten we de donkere dagen van de winter en gaan op naar het voorjaar. Warmte 
en licht! Tot de zomer verwachten we:
•	 15	april:	Green	River	Jassband,	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 ‘A bridge too far’. 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.	

Even voor de duidelijkheid
Op een van de eerste clubmiddagen dit jaar werd ik aangeschoten door een verontruste bezoe-
ker. “Gaat de club naar de zaterdagavond?”, was de vraag. Een dikke NEE was en is hierop het 
antwoord. De club houdt de negen clubmiddagen op de vertrouwde zondag in het Peperhuis. 
Maar, zo af en toe maken we een zijstapje op verzoek van clubleden zoals in maart jl. de blues-
avond. Die zijstap is dus een aanvulling op ons programma! Dus wees gerust, we verbreden 
enigszins ons muzikale pad, maar we laten de traditionele jazz op de zondagen niet los en 
keurig intact!

When I Leave the world behind… 
Niet vaak besteden we aandacht bij dit item, aan 
clubbezoekers. Echter, er zijn van die speciale, mooie 
mensen die ons jammer genoeg ontvallen. Ik heb 
het over Jan Mazereeuw. Jan hoorde met zijn vrouw 
Hilda tot de vaste kern van de club, de sta-club bij de 
bar en een echte gangmaker. Vaak een gebbetje bij 
de kassa en altijd super-enthousiast met zijn ‘hoep-
hoep’-kreten de band aan het opzwepen. Samen met 
Hilda maakte Jan lange tijd deel uit van de medewer-
kersploeg van het jazzfestival. Jan verloor de ongelijke 
strijd en werd 80 jaar. Bestuur en alle medewerkers 
zullen Jan missen en wensen Hilda, de kinderen en 
kleinkinderen veel sterkte met dit verlies.

Winnaar van Sgt. Pepper’s Jazzaward 2017
De beoordelingen van de diverse bands lagen dat jaar zeer dicht tegen elkaar aan, de verschil-
len waren minimaal. Niet zo verwonderlijk gezien het topprogramma dat in het lustrumjaar was 
gepland. Maar goed, als winnaar is uit de bus gekomen: de Dutch Swing College Band, naar 
aanleiding van hun optreden in het Amsterdamse Huis in november 2017. De derde plaats was 
toebedeeld aan de Pasadena Roof Orchestra (GB) en als tweede eindigde de band die de start 
maakte in ons clubjaar, in januari ‘onze eigen’ Revivalists met zangeres Denise Gordon. Het is 
nu nog niet duidelijk wanneer de award uitgereikt gaat worden, mogelijk niet op een clubmid-
dag.	Dit	in	verband	met	conflicterende	agenda’s	van	de	club	en	van	de	Dutch	Swing	College	
Band. Hoe dan ook, we houden u op de hoogte.

Jazz at the Cinema
De volgende Jazz at the Cinema is gepland op woensdag 18 april. Op social media en op de 
clubmiddag	wordt	bekend	gemaakt	welke	film	u	voorgeschoteld	gaat	worden.
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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, vi-
deo-	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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Jazz King’s

Eerste formatie MCRA

When I leave the world behind
Zaterdag 6 januari jl. ontving ik het trieste bericht dat trombonist en bandleider Max Collie op 
86-jarige leeftijd was overleden. In 2013 werd hij getroffen door een herseninfarct en sleet zijn 

laatste jaren in een verzorgingstehuis in Brighton (GB). Ik 
had in zijn goede jaren regelmatig contact met Max en 
ik zal niet ontkennen, dat hij voor mij een groot inspira-
tor was. Niet enkel zijn spel, maar ook hoe hij zijn band 
liet performeren en daarin zijn medebandleden muzikale 
ruimte gaf. 
John Maxwell Collie werd geboren in Melbourne, Au-
stralië op 21 fe-
bruari 1931. Hij 
hoorde voor het 
eerst professio-
nele jazz in 1946 

en luisterde naar Graham Bell’s lunchconcerten in het 
toen nieuwe theater in Melbourne. Van 1948 tot 1950 
speelde Max bij de Jazz Bandits. Een langere periode, 
1950 tot 1962, volgde bij de Jazz Kings. De toen be-
roemde Melbourne New Orleans Jazz Band ging op 
tournee naar Europa en Max kreeg het aanbod trom-
bone in de band te spelen. In april 1963 kwam de band 
met Max aan in Engeland. Overigens was dat in de periode dat de Beatlemania opkwam en de 

Britse Tradscène instortte. Na de tour in Europa ging de 
band na een jaar terug naar Australië. Maar Max had be-
sloten in Engeland te blijven en sloot zich aan bij de Lon-
don City Stompers, tot februari 1966. Toen vormde hij, 
vanuit de restanten van die band, de Max Collie Rhythm 
Aces. Max was een uitstekende bandleider, zorgde voor 
voldoende werk, kreeg het beste uit iedereen en ‘smolt’ 
de band om naar dat unieke Collie-geluid. 
Het kan niet ontkend worden, dat Max en zijn band een 
grote stempel hebben gedrukt op het succes van het 

Jazzfestival Enkhuizen. De derde editie van ons festival in 1976 kende voor het eerst een ope-
ningsconcert op vrijdag 7 mei in de werf aan de Paktuinen. De 
band sloot de - tot dan al - succesvolle avond af. Na het eerste 
nummer sloeg de vlam in de pan, de mensen kwamen uit hun 
stoelen en dansten in de gangpaden en voor de bühne. Enkhuizen 
werd geïnfecteerd met de Collie-sound. De dag daarna speelde 
de band in een afgeladen Nieuwe Doelen het dak eraf tijdens de 
Kroegentocht. Vele bezoeken aan het festival en club volgden en 
als de bekende bandwagen in Enkhuizen arriveerde, zoemde het 
door Enkhuizen “Max is back in town”. Als een ware Rattenvanger 
van Hamelen trok de band volle zalen. 
Maandag 5 februari jl. waren Piet de Wit, zijn vrouw Jozien en Anne 
Christien Pluim en ik aanwezig in Brighton voor de uitvaart van 
Max. Het was een bijzondere bijeenkomst met vele mooie woor-
den, een traan maar ook humor. ‘Gentleman’ Jim McIntosh nam 
ons mee in een geweldige speech, waarbij duidelijk werd hoe bij-
zonder Max als bandleider is geweest. R.I.P. Max!

Sam Verbeek
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Even terugkijken....17 december 

De orkestleden in opperste concentratie en een belofte voor het komende Jazz-festival.

Second Line New Orleans Jazzband

Het danspaar uit Rotterdam in trance! Ook de drummer gaat daar in mee.
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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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De band trapt af. Zoals gewoonlijk lekker vol!

Hans van Wermeskerken aan het aankondigen.Carla Tavenier, een uitstekende bassiste.

Farmhouse Jazz & Blues Band

De beentjes gingen al snel van de vloer.

Even terug kijken .... 21 januari
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Spoorstraat 10-14
1601 GG Enkhuizen

0228-32 33 34

info@herbergdecompagnie.nl
www.herbergdecompagnie.nl
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Hans Roty en zijn unieke combinaties in de Nederlandsche Jazzwereld

Het optreden van de Amsterdamse formatie 
de ‘Hot Lips’ in het Grand Café Van Bleiswijk 
te Enhuizen, gekoppeld aan de uitzending 
voor Radio Enkhuizen, in het programma 
‘Live Jazz vanuit Grand Café’, zou plaats-
vinden op zondag 6 oktober 2002 om 12.00 
uur. We waren op tijd aanwezig en ook en-
kele leden van het orkest waren zich aan het 
installeren, maar waar was de leider Hans? 
Ik ging hem zoeken en vond hem, dwalend 
door het lege hotel met zijn kornet, waarop 
hij enkele loopjes speelde, aan de lippen. Hij 
wilde even de locatie -sfeer proeven, was 
zijn commentaar. Klokslag 12.00 uur stond 

iedereen klaar en nadat de openings tune ‘Harem’ van Mr. Acker Bilk had geklonken, speelde 
de ‘Hot Lips’ 2 uur vol; afgewisseld met enkele interviews werd het een ‘spetterend’ optreden 
en ben ik nog steeds trots, dat ik het heb mogen presenteren.  Hans Roty, geboren in Amster-
dam (1933) is vorige maand in zijn woonplaats overleden. Na een telefoontje met zijn weduwe 
Anja werd mij deze informatie doorgespeeld en was het voor mij aanleiding eens in het muzikale 
leven te duiken van deze unieke jazzmuzikant, die ondanks zijn briljante spel in unieke formaties 
al die jaren, het presteerde om maar één uitgebrachte lp (Dureco-51015) op zijn naam geschre-
ven te krijgen. Wel zijn er in de jaren vijftig van de vorige eeuw 4 e.p.’s uitgebracht onder zijn 
eigen naam en die van Hans IJzerdraat, die inmiddels ‘collector items’ zijn geworden. Vooral in 
de jaren vijftig van de vorige eeuw drukte Hans Roty met de combinatie, geleid door Hans IJzer-
draat, The New Orleans Seven, zijn stempel op de Nederlanse ‘Oude Stijl’ Jazz, met de term 
‘oud blank’ , die tot dan toe volledig werd gedomineerd door de Dutch Swing College Band, 
Down Town Jazzband, etc., die meer ‘Chicago’-c.q. New York’ jazz speelden.

Hans IJzerdraat’s New Orleans Seven
Hans Roty had, nadat hij na de Tweede Wereld Oorlog kennis had gemaakt met de jazzmuziek, 
eerst enige pogingen ondernomen met Frits Hotz,( de latere boekenschrijver van o.a. Proefspel 
) - die zijn sporen had verdiend bij Eric Krans Dixieland Pipers -, om met een groot orkest te 
gaan beginnen, de Hotel Savoy Society Syncopators. Vijftien man, die probeerden de muziek 
van het legendarische orkest van Jean Goldkette (met Bix Beiderbecke) te spelen. Het mocht 
niet lukken, na een maand was het al gebeurd en gingen Hans en Frits door met een kleine 
formatie, die ze The New Orleans Seven noemden; maar de muziek die ze speelden, bleef 
geinspireerd door ‘oud blank’ of wel de muziek van Paul Whiteman, Jean Goldkette en andere 
blanke orkesten uit de jaren twintig.
Hans IJzerdraat had na de oorlog ook zijn klarinet en sopraansax ter hand genomen en was 
oprichter van de Amsterdamse Jazz Society. Hij vertrok echter naar Australië, waar hij onder de 
hoede kwam van Dave Dallwitz , een Australische bandleider, bij wie hij op een oude, gedeukte 
blaasbas leerde spelen. Na een paar jaar(1952) kwam hij terug in Nederland en kocht een Boo-
sey Hawkins Imperial Tuba en met dit instrument zou hij in Nederland wereld beroemd worden. 
Hij kwam in contact met Hans Roty en kort daarop werd hij de leider van de New Orleans Se-
ven.  Op het internationale jazzconcours, dat gehouden werd in Carré in Amsterdam, behaalden 
zij de eerste prijs, in de catagorie ‘Oude Stijl’.  De eerste publicatie over de New Orleans Seven 

Hans Roty op zijn cornet.

Hans Roty
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vinden we in het maandblad ‘Rhythme’ van 15 december 1956, nadat zij in 1954 een eerste 
prijs hadden gewonnen bij de A.V.R.O Jazz Competitie. Een uiterst lezenswaardig artikel, ge-

schreven door de toenmalige jazzkenner Hans 
de Wild, een leuke foto erbij en ook de vermel-
ding, dat de New Orleans Seven een mengeling 
speelden van de muziek van Jelly Roll Morton 
en King Oliver en dat kunnen we ook op hun 
eerste plaatje goed horen; een 45 toerenplaatje, 
uitgebracht op het RCA label: Charleston, After 
You’ve Gone,Kansas City Stomps en Missis-
sippi Mud.  De bezetting was Hans Rot- kor-
net, Frits Hotz-trombone, Pim Gras- klarinet, 
Hans IJzerdraat-tuba, Danny van Golberdinge 
-piano, Piet Leijbaart-drums en Rob Leyder-
banjo. Later veranderde Hans Rot zijn naam en 
voegde een y toe. Het plaatje vermeldt tevens, 

dat het opgenomen werd op 25-1-’55 en dat ze in dat zelfde jaar voor de V.P.R. O. televisieca-
mera’s stonden en later ook in het V.A.R.A televisieorogramma ‘St. Germain des Pres’ optraden. 
Deze formatie bleef een aantal jaren bestaan, echter het tweede ep’tje dat op de markt kwam, 
werd in eerste instantie door RCA opgenomen, maar door het CID label overgenomen (Dureco): 
Original Slow Drag, Stomp Miss Hannah, Too Bad en Clap Hands Here Comes Charley, was 
ook het laatste van deze formatie. Het strakke regime van leider Hans IJzerdraat heeft er waar-
schijnlijk toe bijgedragen, dat de band, na enkele jaren succesvol de Nederlandse podia te heb-
ben bezocht, uit elkaar viel en de leiding overging naar Hans Roty.  Zij vielen direct in de prijzen 
tijdens het Nationaal Jazzconcours in 1958. Hoewel ze  in Rhythme van mei 1958, in een leuk 
artikel over Hans Roty, geschreven door Michiel A. de Ruyter nog over de New Orleans Seven 
spreken en in de nieuwe 
bezetting Frank Bauer 
(pseudoniem voor Jaap 
van Trotsenburg) op kla-
rinet , Ton van Eck-gitaar, 
Hans Albers- bas, Marty 
Mares-drums, Frits Müller-
klarinet en Cees van Aem-
stel (pseudoniem voor Pim 
Gras) op bariton sax spre-
ken, was er duidelijk een 
stijlverandereing merkbaar. 
Het maandblad Rhythme 
van augustus 1959 en van 
december 1959 laat een 
heel ander geluid horen, 
het zijn inmiddels ‘The Jazz 
Ambassadors’ geworden. 
Uitgedost met strooien 
hoedjes staan ze parman-
tig op de bandfoto, keurig 
in jacket en met die formatie zou Hans Roty en zijn mannen weer de Nederlandse en Belgische 
podia afstruinen; want ze zijn daarmee ook nog in Knokke geweest. Ook werden er nogmaals 
enkele ep’tjes opgenomen, die weer heruitgebracht zijn op de Dureco lp (51015). Hun muziek is 
nu helemaal aangepast in de term ‘oud blank’.
Te elfder ure kwam bij mij de volgende informatie binnen van Ernst Bruins, dat de Hot Jazz 

The New Orleans Seven.

Een echte oude foto uit 1959.
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Ambassadors in 1959 uitgenodigd werden door Fred Burkhardt van de Philips phonogra-
fische	 industrie	om	een	plaat	op	 te	nemen,	wat	gebeurde	 in	de	Studio	Hof	van	Holland	 in	

Hilversum. De techniek was in handen van Ruud van 
Lieshout en de Ambassadors namen 5 nummers op. 
Helaas zijn ze nooit uitgebracht, maar gelukkig terug-
gevonden en door Ernst Bruins op een cd gezet, met 
een leuk hoesje van zijn zoon Onno, zodat we kunnen 
beluisteren hoe die Ambassadors klonken! Naast Hans 
Roty en Frits Hotz vinden we Pim Gras- bariton, Jaap 
van Trotsenburg-klarinet, Hans van Baaren-piano, Hans 
van Rossum-bas en Fred Burkhardt -drums.

De Roaring Sixties
Nadat ik in 1962 de militaire dienst had verlaten, zocht ik 
naarstig in Amsterdam om mijn kennis over de geschie-
denis van de jazzmuziek te verbeteren. Ik had al de no-
dige plaatjes en boeken verzameld en luisterde naar het 

jazzprogramma van Michiel de Ruyter en hoorde dat de ‘Bixieland Stompers’ in het feestzaaltje 
‘De	Blokhut’	op	de	Hoogte	Kadijk	speelden.	De	fine	fleur	van	de	Amsterdamse	jazzscene	gaven	
acte de présence; het was voor mij een openbaring de mannen in levende lijve te zien en te ho-
ren spelen.  Herman Openneer, Etienne Francois, Hans Hof, Dick Turksma, etc. en natuurlijk de 
musici van The New Orleans Seven, die o.l.v. Hans Roty een doorstart hadden gemaakt en ie-
dere zaterdag speelden in de studenten Sociëteit L.A.N.X. op het Leidseplein, waar wij ook gin-
gen luisteren en dansen. Hans Roty speelde met een totaal andere bezetting, hij had Cees Dol-
lé-tweede trompet, Gilles Mondeel-trombone, Sjoerd Overeem-klarinet, Anton Schwirtz-drums, 
Raymond Spruyt-piano, Richard Endlich-banjo en Peter Dortmund-bassax. Deze New Orleans 
Seven was van een totaal andere garnituur dan de voorgaande combinatie, waarmee Hans de 
Nederlandse markt probeerde te veroveren.  Menige zaterdagavond bracht ik door in de L.A.N.X., 
een vreemde mengelmoes tussen jazzliefhebbers en het studenten millieu, maar genoten heb-
ben we wel van die 
geinspireerde muziek. 
Hans heeft met die 
formatie ook nog een 
leuk ep’ tje uitgebracht; 
onvoorstelbaar, want 
tegelijker tijd bracht 
ieder zichzelf respecte-
rende jazzband al een 
lp op de markt, waar-
om het geweldige or-
kest ‘The New Orleans 
Seven’ niet?  Dankzij 
de inspanningen van 
Anton Schwirtz, die 
bij elk optreden een 
spoelen- recorder liet 
meedraaien, heb ik jaren later, toen we weer contact kregen, daar een aantal cd’s van ge-
kregen, die een voortreffelijke weergave zijn van de prachtige jazz, die de New Orleans Se-
ven speelden. Tevens kwam ik erachter, dat ze niet alleen in de L.A.N.X. speelden, maar ook 
in de club H88 (Herengracht 88) en in het Lido op het Leidseplein van Amsterdam en later 
in de club New Orleans, O. Z. Voorburgwal 179, waar iedere vrijdag jam sessions gehouden 
werden.	Hoogtepunt	 in	die	periode	was	een	documentaire	film,	die	op	18	 januari	1971	ge-
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Dinsdag

De band op full swing! 
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schoten werd: ‘Jazz Me........ Baby’, door Geert Popma en Borger Breeveld, studenten aan 
de	filmacademie	-	hun	eindexamenproject	-,	die	een	film	wilden	maken	over	het	ontstaan	van	
de jazz. Zij hadden de Amerikaanse drummer Wally Bishop, die op dat moment in Nederland 
woonde, bereid gevonden om het intro te vullen.En passant horen we ook nog even de stem 
van Pim Gras, maar de muzikale omlijsting is van de New Orleans Seven, met een glansrol 
voor Hans Roty, die met zijn N.O.Seven de sterren van de hemel speelde. Tot ver in de jaren 
zeventig bleef deze combinatie actief, totdat - in het midden van de jaren zeventig - jazzclub 
‘De Blokhut’ zijn deuren sloot en er een boksschool in gevestigd werd. Niet getreurd, de ‘Jo-
seph Lam Jazz Club’ opende op een steenworp afstand op de Laagte Kadijk zijn deuren en 
daar konden alle jazzliefhebbers weer terecht. Inmiddels was ik naar Grootebroek verhuisd, 
maar ben nog jaren op zondagavond naar de Joseph Lam Jazz Club in Amsterdam gegaan. 

The Original Hot Lips
Nadat de Joseph Lam Jazz Club zijn locatie op de Laagte Kadijk moest verlaten - wegens 
nieuwbouw - en een ander onderkomen vond in de Van Diemenstraat in Amsterdam, haakte ik 

af, het werd te bezwaarlijk elke zondag naar de ses-
sion avonden in de club te komen. Toen wij ons 25-ja-
rig huwelijk vierden, leek het ons toepasselijk, dat in 
het partycentrum van de Joseph Lam Jazz Club te 
doen,aan gezien mijn familie en veel vrienden nog 
steeds daar ( in Amsterdam en omgeving) woonden. 
Ré Gruetters werd gevraagd om een orkest te regelen 
en tot mijn grote verbazing stond Hans Roty voor-
aan, Ré speelde banjo, Kees Waal op piano en Jack 
Stouten klarinet. Zij noemden zich The Original Hot 
Lips en hadden, naast het spelen van hun repertoire 
ter opluistering van het feest, ook nog het 16 couplet-
ten gedicht te begeleiden op de melodie van ‘When 

The Saints Go Marching In’. Ik heb de musici naderhand  niet gevraagd hoe ze dat vonden , 
maar wij hadden een geweldig 25-jarig feest!! De Hot Lips hebben een aantal jaren bestaan en 
toen ik begin 2000 met de live uitzendingen voor Radio Enkhuizen begon, vanuit Grand Café 
Van Bleiswijk op de Westerstraat , speelden het 
eerste jaar de jonge Enkhuizer orkesten (Orien-
tal Jazzband en Hot Revival Stompers, etc.); het 
tweede jaar was vrije keuze en nodigde ik de 
Hot Lips uit. Het werd in alle opzichten een leuke 
uitzending en Ad Schager maakte nog een aan-
tal leuke foto’s. Gelukkig hadden de technici van 
Radio Enkhuizen de opnamen bewaard en heb 
ik daarvan de unieke geluidsdragers in mijn pla-
tenkast liggen. Gelukkig is er ook beeldmateriaal 
overgebleven van de ‘Hot Lips’. Op 25 mei 1996 
speelden zij in de Joseph Lam Jazz Club met 
toevoeging van tenorist Robert Veen en ook in 
het Bimhuis traden ze op. De laatste combina-
tie, waarmee Hans Roty speelde, is ook op het Internet te vinden. In 2013 speelde een nieuwe 
formatie o.l.v. Hans Roty: Eric de Jonge-bariton sax, Dick Klijn-banjo, Bart Jan Boswijk-piano en 
Peter	Fiévez-klarinet.	Onder	zoekprogramma’s	‘Rotyserie’	vinden	we	een	aantal	filmpjes…….,	
kijken!!! Afsluitend kunnen we wel stellen, dat Hans Roty een geinspireerde jazz-muzikant in Ne-
derland is geweest en we eindigen met de song, die op het Internet door hem wordt gespeeld, 
met	een	kleine	aanpassing	‘Mama	(lees	Papa)	is	gone……	Goodbye’.

Wim Keller

Hans spelend op zijn cornet.

Hans, Ré en Wim in een radiogesprek.
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Zondag 15 april 2018, 14.00 – 17.30 uur. Het Peperhuis, Wierdijk 12, Enkhuizen. 

Bezetting:   
Koos van der Hout  -trompet, zang
Peter de Klerk  -klarinet, saxen 
Thomas Hipp  -trombone, zang
Tom Stuip  -banjo, zang
Adriaan Kornet  -bas
Herman Wirtz  -piano, zang
Nick Simoncelli  -drums, zang

De ‘Green River’ mag zich, sinds de oprichting op 1 september 1963, jaren rekenen tot de meest 
authentieke en oudste traditionele jazzorkesten van Europa. In de, van oorsprong, Rotterdamse 
band spelen sinds de oprichtingsdatum, nog altijd meerdere leden in de huidige formatie. 
Het repertoire bevat veel nummers uit de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw, van - onder 
andere - Duke Ellington, Clarence Williams en Fletcher Henderson. De fraaie arrangementen 
geven een big band dimensie aan de 7-mans formatie. De Green River Jass Band heeft inmid-
dels op tal van locaties en gelegenheden gespeeld. Van die optredens zijn alleen de herinnerin-
gen	en	de	foto’s	nog	over.	Het	specifieke	geluid	van	het	orkest	is	nog	steeds	te	beluisteren	op	
divers geluidsdragers. Vanmiddag heeft u de kans om live, zowel beeld als geluid te combine-
ren in het sfeervolle Peperhuis te Enkhuizen.

Aart lub

The Green River Jass Band
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Peter Faber & Band of Brothers

Zondag 13 mei 2018, 14.00 – 17.30 uur. Het Peperhuis, Wierdijk 12, Enkhuizen.

Bezetting:   
Peter Faber  -verteller
Marike Rispens  -zang
Jerry Steyger  -trompet
Peter Swart  -klarinet, saxen 
Louis Bink  -trombone
Peter de Leeuw  -banjo
Joost van Genugten -sousafoon
Rob Lamme  -drums, zang

Sgt. Pepper’s Jazz-Club presenteert vanmiddag een speciaal muzikaal project in het teken van 
75 jaar bevrijding, met als thema: ‘van de invasie tot aan de bevrijding’.
Het	is	een	vertelling	door	Peter	Faber,	die	we	o.a.	kennen	van	films	als	‘A	bridge	too	far’	en	
‘Soldaat van Oranje’, omlijst met muziek uit W.O.II door de The Band of Brothers. 
Het geheel bestaat uit een historische terugblik op een van de ingrijpendste gebeurtenissen 
uit onze geschiedenis. De geallieerden brachten niet alleen de vrijheid, maar namen ook hun 
muziek mee. 
Band of Brothers is geïnspireerd door de gelijknamige TV serie van Steven Spielberg die het 
verhaal vertelt van de Easy Compagnie uit de 101 Airborne Divisie. De formatie speelt de mu-
ziek uit deze periode en treedt sinds de 70-ste herdenking van D-Day, ieder jaar op in Norman-
dië. Daar hebben ze o.a. op 4 van de 5 invasie stranden opgetreden en voor de acteurs van de 
genoemde HBO tv- serie ‘Band of Brothers’.
Op 6 juni 1944 landden de para’s als eersten in Normandië, een paar uur later gevolgd door de 
invasie op de stranden. Over de vrije radio klonk naast de stem van Eisenhower, Churchill en De 
Gaulle,  de muziek van Glenn Miller, Vera Lynn, Benny Goodman, Bing  Crosby en Frank Sinatra. 
Revolutionaire klanken, die de muziek voor altijd zouden veranderen. U wordt vanmiddag in het 
Peperhuis op spelende en educatieve wijze mee genomen vanaf de invasie ‘The Longest Day’, 
naar de opmars ‘A Bridge Too Far’ (slag om Arnhem), waarbij u tussen Hitler’s twee muren, de 
Atlantic Wall en de Siegfried Line, komt te staan om uiteindelijk de capitulatie/bevrijding te be-
leven, aan de hand van muziek, gecombineerd met historische beelden. Een unieke belevenis, 
die u niet mag missen.

Aart lub
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Chris Barber.

Jazz in blik
Jazz Me Blues- A celebration of 60 years of Chris Barber and his Bands

De muziek op deze dvd geeft een overzicht van de muzikale ontwikkeling, die Chris Barber en 
zijn Band in de tijdspanne van 60 jaar heeft meegemaakt. Vanaf de amateurstatus, in de jaren 
vijftig van de vorige eeuw, tot de volledig proffesionele Big Band, zestig jaar later. Het belicht 
zijn unieke persoonlijkheid als bandleider en zijn kwaliteiten als muzikant, waarbij niet onver-

meld mag blijven, dat de enige 
die hem in die 60 jaar heeft ge-
assisteerd, trompettist Pat Hal-
cox is geweest, die hem tot zijn 
laatste snik is blijven ondersteu-
nen. Chronologisch zullen we de 
ontwikkeling op deze dvd met u 
doornemen:
1. 1955. Jazzclub ‘The Fishmon-
ger	Arms’,	de	experimentele	film	
deed mij de rillingen van genot 
door het lijf stromen, wat een her-
inneringen kwamen er bij mij bo-
ven! Alsof ik mezelf terug zag 60 
jaar geleden, als we gingen dan-

sen, de kleding, kapsels en sfeer, geweldig!! Zwart/wit. De Barber Band met Monty Sunshine en 
Lonnie Donegan, Ottilie Patterson, etc.. (5 nummers)
2. 1957. Vakantie in het bekende vakantie-centrum Blackpool, met allerlei shots uit de om-
geving, van manifestaties en sportfragmenten. De Chris Baber Band omlijst het geheel muzi-

kaal met 10 nummers. Lonnie Donegan 
is vervangen door Eddie Smith, Dick 
Smith op de bas.
3. 1989. Jazz at the Subway Club, to-
tale metamorfose van de band met Ian 
Wheeler en John Slaughter op rieten, 
Johnny McCallum-banjo, Vic Pitt-bas, 
Alan ‘Sticky’ Wicket-drums; 92 minuten 
Chris Barber, zoals de meesten hem 
kennen, de halve wereld afreisend om 
‘zijn’ New Orleans Jazz te lalen horen 
aan een breed publiek.
4.2005. Burghausen Jazz Festival. On-
vermoeibaar maakt Chris Barber zijn 
rentree met een heuse Big Band. Na-
tuurlijk zijn de prestaties van Pat Halcox 
en Chris niet meer zo ‘spetterend’ als in 
de eerste opnamen uit 1955, maar zij 
staan hun mannetje naast een keur aan 

jonge muzikanten (11 man) en dat mag bewonderenswaardig genoemd worden.
Resumerend is deze ‘Jazz Me Blues’ dvd een uniek document, die in elke verzameling van de 
‘trad’-jazz verzamelaar thuis hoort. Te bestellen bij Timeless in Wageningen.                                                                                        

Wim Keller
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Het Ramblers Dansorkest (1944) - Hilversum Expres(s). Doctor Jazz cd 017

De Stichting Doctor Jazz heeft wederom de hand kunnen leggen op uniek geluidsmateriaal, 
opgenomen door het bekende dansorkest de Ramblers, in Brussel en Hilversum, in het laatste 
oorlogsjaar 1944. 26 swingende stukken, waarvan er op 25 januari 1944 zeventien opgenomen 
werden in Brussel en de resterende op 2 maart en 21 maart 1944 in Hilversum. De titels zijn, 
zonder uitzondering, in het Nederlands of Frans, omdat het - door de bezetter - verboden was, 
om Engels te gebruiken. Alle opnamen werden door het Decca label geregistreerd. Na 4 jaar 
bezetting had Theo Uden Masman toch zijn orkest bij elkaar kunnen houden en hij maakte een 
leuke selectie van ‘songs’, die door de ‘kulturkammer’ goedgekeurd werden, maar inventief zo-
als de tekstschrijvers van het orkest waren, vertaalden ze gewoon de Engelse teksten en gaven 
het een Nederlandse of Franse titel.
De muziek wordt uiterst swingend gespeeld, waarbij het orkest  uitstekend weet om te gaan 
met de composities en arrangementen. De originele 78 rpm platen komen uit de collecties van 
Joop van Galen Last en Ben Rijnveld, terwijl de geluidsrestauraties verzorgd zijn door Harry 
Coster.  De productie is in handen van Ben Kragting jr. van Doctor Jazz Magazine en is daar ook 
te verkrijgen: www.doctorjazz.nl

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

                                           Dick Turksma

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

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

                                           Dick Turksma

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

De band zit met de gemiddelde leeftijd rond de dertig, 
waarbij Jaap de Wit sr. een uitzondering is, maar dat is 
aan zijn enthousiaste trombonespel totaal niet te horen. 
Sterker nog, met de lineaal in de hand springt Jaap sr. 
op hun pr-foto het hoogst van allemaal. Jazz-epo…wie 
zal het zeggen. Een compliment mag gegeven worden 
aan de ritmesectie, Pieter de Wit, Coos Swagerman en 
Hans Mantel, die in alle stukken de tempi op een juiste 
wijze vast weet te houden. Dit hoor je - lang niet - altijd. 
Al met al een prima gemixte cd die een must is voor de 
platenkast. De schijf is te koop voor €15,- bij optredens 
van de band en natuurlijk bij De Wit Beeld, Geluid en 
Witgoed in de Westerstraat, alhier.
           Sam Verbeek
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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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        muzikale contacten
Gerrit Piso       public relations         
René Slagers       secretaris
Kees Knijnenburg  penningmeester
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* Paling en zalm uit eigen rokerij
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Telefoon: 0228 - 31 64 04

52

Westerstraat 71, 1601 AC Enkhuizen
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Hans Ruiter
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Schoen- en Lederreparatie
Onderhoudsmiddelen 
Sleutelservice

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

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

Schildersbedrijf
voor buiten en binnen

Piet Smitstraat 73, 1602 VB Enkhuizen

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

Voor informatie:
www.lollapaloozaoldjazz.com
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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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Even terug kijken .... 18 februari
Bohém Ragtime Jazz Band (Hon)         
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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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Lekker samen een goed stuk jazzmuziek neerzetten.

Een goed lopende machine met leuke arrangementen.
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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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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 
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hoe Kesber ruig inkomt en dan die Jan Morks, wat een 
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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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Telefoon: 06-23297796

Herringtown 
Jazzband

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

Spirit of Gospel
New Orleans Band & Gospelsingers

www.gospelsingers.nl

Freetime
Old Dixie
Jassband

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

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

Pizzeria/Lunchroom

BELLA VITA
Rick Jong & Gwyneth Beemster

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

Uw advertentie 
zou hier goed 

staan.
Voor informatie:

info@sgtpeppersjazzclub.nl

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

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

Website: www.data-force.nl

Verkoop en reparatie
Computer speciaalzaak

van computers; onderdelen

Café - Restaurant - Terras

De Mastenbar
Het gehele jaar geopend - Serre voor 

vergaderingen en kleine gezelschappen - 
Overdekt, verwarmd terras.

Uitstekende keuken en een gezellige ambiance

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

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

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

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

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

Reconnective Healing TM
The ReconnectionTM

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

TM

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

Lollapalooza
Jazz

Opmerkelijk / opvallend in zijn soort

Wij rekenen geen voorrijkosten!

Voor informatie:
www.lollapaloozaoldjazz.webklik.nl

Ruimte 
te huur 

Informatie:

info@sgtpeppersjazzclub.nl

Live Music, Big Screen, 
Football/Rugby

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

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

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

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

www.schildervis.nlwww.schildervis.nl

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

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

Melkmarkt 4, 1601 HC EnkhuizenMelkmarkt 4, 1601 HC Enkhuizen

Voor reservering en informatie:

(Op feestdagen geopend)

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

Lollapalooza
Jazz

Opmerkelijk / opvallend in zijn soort

Wij rekenen geen voorrijkosten!

Voor informatie:
www.lollapaloozaoldjazz.webklik.nl

Ruimte 
te huur 

Informatie:

info@sgtpeppersjazzclub.nl

Live Music, Big Screen, 
Football/Rugby

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

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

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

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

www.schildervis.nlwww.schildervis.nl

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

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

Melkmarkt 4, 1601 HC EnkhuizenMelkmarkt 4, 1601 HC Enkhuizen

Voor reservering en informatie:

(Op feestdagen geopend)

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

Lollapalooza
Jazz

Opmerkelijk / opvallend in zijn soort

Wij rekenen geen voorrijkosten!

Voor informatie:
www.lollapaloozaoldjazz.webklik.nl

Ruimte 
te huur 

Informatie:

info@sgtpeppersjazzclub.nl

Live Music, Big Screen, 
Football/Rugby

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

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

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

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

www.schildervis.nlwww.schildervis.nl

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

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

Melkmarkt 4, 1601 HC EnkhuizenMelkmarkt 4, 1601 HC Enkhuizen

Voor reservering en informatie:

(Op feestdagen geopend)

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

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

De peilstok
De redactie van Hot News heeft in jaargang 24 
‘De Peilstok’ in uw clubblad geïntroduceerd. 
Volgens het woordenboek een meetinstrument 
voor dieptemeting waarmee we achter de scher-
men van de lokale jazzscene van uiteenlopende 
onderwerpen het ‘niveau’ proberen te bepalen.  

Het archief van ‘Jazzkundige’ 
Vanaf jaargang 6 (1999), nummer 1 wordt Hot 
News verrijkt met zeer lezenswaardige artikelen 
van de hand van onze eigen ‘jazzkundige’ Wim 
Keller. In iedere editie wordt uitvoerig een grootheid uit de jazz(historie) beschreven, gebaseerd 
op zijn bijna onuitputtelijke privé jazzarchief. In de afgelopen 25 jaar zijn er al 74 artikelen van 

Wim verschenen. Het wordt dus hoog tijd om de peilstok 
eens in het rijke oeuvre van deze markante persoonlijkheid 
te steken. 
Voor het gesprek werd ik door Wim ontvangen op zijn zol-
derkamer, die mij op het eerste gezicht deed denken aan het 
tuinhuisje van de Britse schrijver Ronald Dahl. Volgepakt met 
geluidsdragers, literatuur en afspeelapparatuur, ogenschijn-
lijk zonder ordening, waar maar een persoon de weg in weet. 
Tegelijkertijd was het gezellig ingericht, waardoor je als be-
zoeker aan de hand van de jazzmuziek, bijbehorende litera-
tuur en de verhalen van Wim alle besef voor tijd verliest en na 
uren met rode oren en wangen weer voldaan op straat staat. 
Het archief bestaat inmiddels uit meer dan 10.000 platen, 
ruim 1000 cd’s, vele videobanden, tijdschriften en boeken.  
In april 2003 sprak Jacintha met Wim voor haar artikel in Hot 
News (10 nr. 2).
Inmiddels, bijna 15 jaar later, is hij nog even enthousiast over 
de jazzmuziek en word je als interviewer bedolven onder de 

anekdotes, historische feitjes, meningen en veel, heel veel namen, titels en jaartallen. De vraag 
van Wim aan het einde van het gesprek: “denk je dat je genoeg informatie hebt voor je verhaal-
tje?” was dan ook een understatement. Wim was in zijn werkzame leven vertegenwoordiger in 
leerproducten, zoals, kleding, tassen en riemen en dat is nog steeds goed te merken. Wim is 
duidelijk goed van ‘de tongriem gesneden’.

Jazz is muzikaal discussiëren
Als 17- jarige luisterde Wim voornamelijk naar rock ’n roll, toen hij van zijn vriend Wim de Groot 
te horen kreeg dat hij eens naar echte muziek moest gaan luisteren, naar jazz dus. Wim was 
gelijk verkocht, met name door het element improvisatie in deze muziekstijl en sloeg driftig aan 
het verzamelen en uitpluizen van achtergronden van de jazz. Zo kocht hij niet alleen veel muziek 
en literatuur, maar bezocht ook veel optredens, waaronder de nachtconcerten in het Concert-
gebouw in Amsterdam. Hier heeft hij o.a. Duke Ellington, Benny Goodman, Oscar Peterson, 
Lionel Hampton en Count Basie zien optreden. Toen Wim begin jaren zeventig in Grootebroek 
kwam wonen was hij blij verrast om, zo goed als in zijn achtertuin, een heus jazzfestival en oude 
bekenden aan te treffen. Een daarvan was Dick Turksma, die Wim goed kende uit de jazz scene 
in Amsterdam (jazzclub De Blokhut en later Joseph Lam).

Het privé jazzarchief van Wim Keller
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Volgens Wim hebben jazzliefhebbers gelijk een klik met elkaar. “Je snapt elkaar en kan inhoude-
lijk over de muziekstijl praten. Jazz is muzikaal discussië-
ren zeg ik altijd; Je wilt een verhaal vertellen en weerwoord 
krijgen.”
Voordat Wim in Grootebroek kwam wonen was hij al als 
reporter/ publiciteitsmedewerkers verbonden aan ‘De 
Weergever’, de vereniging van o.a. verzamelaars van 
78-toerenplaten en van Dr. Jazz Magazine. Het was dan 
ook niet vreemd dat Wim in 1997 door Dick Turksma 
werd overgehaald, om voor Hot News achtergronden van 
de jazz te gaan beschrijven. Het eerste artikel van Wim 
handelde over gitarist/ bandleider Eddie Condon (‘Slick’). 
Wim schreef zijn eerste teksten met de hand uit op proef-
werkpapier van de RSG, de school waar zijn dochter 
destijds op zat. De ruwe teksten werden vervolgens door 
Dick Turksma en later Nelleke v.d. Anker in, zoals Wim dat 
noemt, begrijpelijk Nederlands over getypt. Tegenwoordig 
is Wim volledig gedigitaliseerd – www.wimkeller.nl, zijn ei-
gen site, waarop ook zijn artikelen beschikbaar zijn - en 
worden de teksten per mail verzonden aan Lies Turksma 

die het redigeerwerk voor haar rekening neemt. 

Ambachtelijk handwerk
Gedurende het gesprek loopt Wim veel heen en weer in zijn ‘Man Cave’, op zoek naar pas-
sende documentatie en onderbouwing bij zijn verhalen. Opeens hoor ik achter me: “verrek 

moet je nou eens kijken wat ik vind”. Tussen een 
stapel	eh…	losbladige	administratie	komt	het	eer-
ste jazz singeltje tevoorschijn dat hij heeft gekre-
gen van zijn vriend Wim Groot. Het is een opname 
van Bunk Johnson and his 
New Orleans Band. Vervolgens komen er vele ord-
ners met kranten, magazines, folders, etc. voorbij, 
die Wim voor ieder artikel weer handmatig door-
pluist, op zoek naar bruikbare input voor zijn ar-
tikelen. Een voorbeeld hiervan is The Mississippi 
Rag, een jazz krant die in de jaren 80 van de vo-
rige eeuw in de VS werd uitgegeven voor $1.25. 
Wim was geabonneerd op de krant, die voor hem 
maandelijks naar Nederland werd verstuurd.
Wim heeft in zijn artikelen, naast de grote namen 
uit de jazzmuziek, ook met name aandacht voor 
onderbelichte orkesten of artiesten. “Ik wil voorko-
men dat ze in de vergetelheid raken. “Zo heb ik 
in september 2017 een artikel geschreven voor Dr. 
Jazz magazine over Bobby Haggart. Dat was een 
blanke muzikant in een zwart orkest, die bij afwe-
zigheid van Louis Armstrong de 1e trompet positie 
invulde”.

Daarnaast heeft Wim de stelregel dat blanke en zwarte artiesten worden afgewisseld in de 
keuze voor zijn artikelen. In de bijna 20 jaar dat Wim als redacteur aan Hot News is verbonden 
heeft hij verschillende stijlen, orkesten, artiesten en nationaliteiten beschreven. Gevraagd naar 
zijn persoonlijk voorkeur, hoeft Wim niet lang na te denken. “Chicago Jazz, een stijl die zijn 

Wim zoekt even wat op in zijn bijna oneindig archief.

De met de hand geschreven teksten van Wim.
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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

bloeitijd kende van 1925-1930”. Rond 1917 werd Storyville, het beroemde  uitgaanscentrum 
van New Orleans, gesloten en gesloopt, waarna het centrum van de jazz zicht verplaatste naar 
Chicago. De werkverdeling van de instrumenten bleef, maar er waren o.a. wijzigingen in de 
bezetting, zoals gitaar voor banjo en contrabas voor tuba.   
Wim	voelt	zich	goed,	is	fit	en	wil	nog	graag	veel	artikelen	schrijven	over	de	geschiedenis	van	de	
jazzmuziek. Als sneak preview gaf Wim mij nog mee, dat in de volgende Hot News een artikel 
over trompettist Max Kaminsky zal verschijnen. En zo blijft er altijd weer iets om naar uit te kijken 
in Hot News.

Aart Lub
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Jacintha Floris sprak 25 jaar
In de vorige Hot News heeft u al een deel kunnen lezen van de terugblik op de 93 interviews. 
Nu dan het vervolg. Als ik even terugkijk naar alle mensen die ik heb geïnterviewd, valt het op 

dat er ontzettend veel trombonisten bij zijn: Rob 
Vlam, Berry Zand Scholten, Sam Verbeek, Danny 
de Vries, Wil Pietersz, Dick Degeling, Henk van 
der Veen, Herman Wildenberg, Ruud Lippe, Wim 
Bijl, Richard Cochrane, Joop Paartman en Barry 
Woestenburg.  Voor sommigen was vooral Rob 
Vlam een inspirator om trombone te gaan spelen. 
Danny: “Ik stond als jong jochie te kijken naar de 
Freetime op het jazzfestival. Ik zag Rob Vlam zo 
bezig met zijn trombone en dacht, dat wil ik ook 
gaan doen, lekker trombone spelen in een jazz-
band. Rob daarentegen, vertelt dat hij zijn muzika-
le carrière begon met het jengelen op een harmo-
nium bij hem thuis. “Toen ik vervolgens meeging 
naar een jeugdorkest kreeg ik een woodblock 
en een pook in mijn handen geduwd en moest 
ik maar op de trompetten letten wanneer ik erop 
moest slaan. Ook begon ik een beetje te pielen op 
een althoorn en een bugel. Later kwam daar de 
trombone bij. Eerst vond ik het een knettergeluid, 
maar dat waren dan ook geen schuiftrombones. 
Bij Henk van Bergen ging ik op les en ik haalde de 
eerste keer vol trots mijn trombone uit mijn koffer, 
om hem er op advies van Henk meteen weer in 
te stoppen. Ik mocht alleen  mijn mondstuk eruit 
halen om daar vervolgens alleen maar mee te oe-

fenen!” Berry Zand Scholten heeft op zijn trombone eens Zie ginds komt de stoomboot staan te 
spelen, terwijl het de bedoeling was, dat het Wilhelmus klonk. “Met the Silhouettes moesten wij 
in smoking optreden op Nijenrode. En daar wordt om 12 uur altijd het Wilhelmus gespeeld. Het 
was echter 4 december en wij zaten enorm met Zie ginds in ons hoofd. En de begintonen zijn 
hetzelfde….We	konden	er	niets	aan	doen,	maar	speelden	het	Sinterklaasliedje	terwijl	iedereen	
keurig in de houding stond!”

Beroemde dames
De muzikanten uit de jazzbands zijn voornamelijk mannen. Toch heb ik nog 9 dames weten te 
strikken voor een interview. De eerste die ik hiervoor vroeg was Carina Groot. Zij speelde op de 
banjo in de West End Jazzband. “Een heel bijzonder optreden was in The 100-club, een be-
kende jazzclub in Londen. Dan sta je daar op het podium en zie je een schilderij hangen, waarop 
de namen staan van bands die daar hebben opgetreden: The Who, Eric Clapton!” 
Ook Petra Janssen speelde op de banjo. Zij vertelde dat ze zich in het begin wel op een andere 
plaats	voelde	staan	dan	de	heren.	“Er	werd	toch	wel	van	mij	verwacht	dat	ik	de	koffie	inschonk	
e.d.. Maar ach, dat ging snel over en het andere was, dat ik vaak de enige was die bloemen 
kreeg na een optreden”. Vorig jaar heb ik een interview gehad met Simone Mens. Voordat zij 
de	bas	ging	spelen,	heeft	zij	blokfluit,	piano	en	trompet	gespeeld.	“Mijn	trompetleraar	was	Rob	
Vlam en ik speelde al snel bij KSM. Ik was toen elf jaar en het was voor mij toch wel bijzonder 
om als kind in een uniform te lopen en in de pauze je limonade te drinken tussen allemaal 

Rob Vlam in actie met de trombone.

met muzikanten, bestuurders en bezoekers van Sgt. Pepper’s Jazz -Club
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oudere mensen. De contrabas, die thuis in een hoek van de kamer stond, trok mijn aandacht. 
Via Hans Peter Pluim kwam ik in de Poultry Jazzband terecht.” In 
een aantal jazzbands kom je dames tegen als zangeres. Zo had ik 
in juli 1999 een gesprek met Christine Tyrell, zangeres bij o.a. Max 
Collie. Wist u dat Christine in de begintijd twee banen had? Ze was 
naast zangeres ook verpleegster! Totdat het haar teveel werd en één 
van de banen op moest geven. Gelukkig bleef ze in de jazzmuziek 
zingen. Ook Hannie Sprong, Marlieke Roetenberg, Vita Pagie en 
Marjan Vlam zongen in een band en werden daar beroemd mee in 
Enkhuizen en verre omstreken. Marjan heeft ook nog een tijdje mee-
gewerkt aan Jazz for the Young Ones, op zaterdagmorgen tijdens 
het jazzfestival. “We hadden elke keer weer een vol programma, 
door jongeren voor jongeren! Maar 
ook ik mocht af en toe meezingen, 
geweldig om te doen. Een paar da-

gen later kwam ik in de supermarkt een kind tegen en die keek 
mij de hele tijd aan. Ik hoorde hoe ze tegen haar moeder zei, dat 
ze mij had zien zingen bij het jazzfestival. Volgens die moeder 
kon dat echt niet en ze zei dat op een toon van, zo’n zangeres 

kom je niet in de supermarkt tegen. 
Maar ja, het is net als met de konin-
gin, die moet ook gewoon naar het 
toilet.” Iemand die met jazzmuziek 
is opgegroeid en ook jazz zang studeerde aan het conservatorium 
is Vita Pagie. Het boek met stemoefeningen zat in haar tas toen ik 
haar vlak voor een optreden sprak. Via een echte sollicitatie op de 
vacature van zangeres kwam ze bij de Oriental. 
Hannie Sprong rolde in het jazzgebeuren door haar jongens thuis, 
die allemaal een instrument bespeelden in een jazzband. “De mu-
ziek zelf vond ik eigenlijk vreselijk. Ik hield er helemaal niet van, maar 
het is heel anders als je met een groep mensen bent en je begint het 
een beetje te zingen. Toen werd het voor mij leuk, daarvoor wist ik 
niet hoe snel ik de muziek uit moest zetten. We hadden één plaat 
van de Freetime, die draaiden we altijd alleen om 12 uur ’s nachts op 

oudejaarsavond. Dan konden we even lekker hossen.”

Zelfbouwtrombone en een jacuzzi 
In de voorhoede van een jazzband vind je ook de trompetblazers. De eerste trompettist die ik 
heb geïnterviewd was Leo Haemels, de man die aan de wieg stond van The Old Fashioners én 
van het Oude-Stijl Jazzfestival Enkhuizen. “Vroeger oefende ik als kind met mijn bandje op mijn 
slaapkamer in Amsterdam. Wanneer ik dan wat te hard speelde, bonsde mijn moeder met de 
bezem tegen het plafond. Daarom oefende ik ook vaak op het platte dak van de huizen en dan 
zag je de mensen beneden in de straat staan kijken”. Toen hij op latere leeftijd weer in Enkhuizen 
woonde, moest hij om de paar dagen wel even oefenen, om zijn embouchure te behouden. Om 
echter geen last te hebben van moeders met bezems tegen het plafond, oefende hij het liefste 
’s nachts in zijn schuurtje. Daar had hij een ton geluiddicht gemaakt en met een goede demper 
op zijn trompet blies hij zijn partijen. 

Ruud Peerdeman deed het anders, vertelde hij in januari 1999. Hij maakte van zijn hobby zijn be-
roep en werd muziekleraar. “Ik geef al vanaf de jaren 70 les en ik heb laatst eens geteld, maar dik 
70 mensen, die je als muzikant tegenkomt in de jazzwereld, hebben hier les gehad. Muziekles 
doe je nootje voor nootje en je doet het fout of goed, maar met improviseren ligt dat anders. Het 

Marjan Vlam.

Petra Janssen.

Hannie Sprong.
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is dan ook af en toe een kakofonie van lawaai. Maar dat is ook het leuke van jazzmuziek: dat je 
je eigen muziek creëert.” Een andere trompetspeler was Hans Peter Pluim. Toen ik bij hem thuis 

kwam, werd ik muzikaal onthaald. “Mijn eerste in-
strument bestond uit een gekocht mondstuk, een 
koperen beker (op de handarbeidles geklopt) en 
een aantal aan elkaar gelaste buizen, dit alles in de 
vorm van een trombone. Toen bleek dat ik op deze 
zelfbouw-trombone min of meer met platen mee 
kon spelen, ging mijn vader overstag en mocht ik 
op trompetles. Want dat wilde ik zo graag.” Ook 
Hans Peter heeft zijn diploma gehaald op het con-
servatorium en werd muziekleraar. “Wanneer je op 
een jazzfestival loopt, is het leuk om te zien hoeveel 
mensen er nog spelen die ik begeleid heb. De jonge 

bands hebben heel wat krediet bij het publiek vanwege hun leeftijd. Naarmate hun leeftijd vor-
dert, moet de kwaliteit zich natuurlijk gaan verdiepen, maar dat doen ze zelf.” Bram van Tonge-
ren is zo’n jonkie, die les heeft gehad van 
Hans Peter.  Zijn band, de Oriental, werd 
al snel gevraagd om in het buitenland te 
komen spelen. “We waren uitgenodigd 
om in Marbella te spelen en daar schijnt 
de hele jetset van Nederland te zitten. De 
organisatie had ons gezien in Birmingham 
en was zeer onder de indruk.  We kwam 
in Marbella rond middernacht aan in een 
vijfsterrenhotel. Alle spullen werden door 
anderen uit de taxi gehaald en naar onze 
kamers gebracht. We wisten niet hoe we 
het hadden, toen we in de kamers kwa-
men. We hadden een grote kamer met 
prachtige	banken,	een	flat	screen	tv	en	met	twee	slaapkamers	erbij.	De	witte	badjassen	en	
slippers stonden voor ons klaar en buiten was een groot terras met een jacuzzi en wit leren 
bankstellen. We hadden uitzicht op stad en zee. Later zagen we dat het € 380 per nacht kostte. 
We hadden twee optredens per dag en nog tijd genoeg om te genieten van al die mooie dingen. 
Lag je in het zwembad, dan kwam er weer iemand naar je toe met een fruitstokje of wat drin-
ken”. In oktober 2000 had ik een interview met 4 leden van de Oriental: Thora Schoonhoven, 
Barry Woestenburg,  Joppe de Vree en Robin Visser. De gemiddelde leeftijd van de bandleden 

was toen 16 jaar. Ze hadden echte ideeën over 
hun band. Barry Woestenburg: “Je hoort heel veel 
bands	en	die	spelen	dan	een	“collectiefie”	met	zijn	
allen en dan hoor je daar een trombone doorheen, 
die alleen maar toet-toet-toet doet. Dat klinkt ner-
gens naar, dat vinden wij niet mooi. De echte goe-
de spelers maken er een melodietje doorheen en 
dan wordt het wat.” Ook de trompettisten Rob van 
Bergen, Ruben Veenstra,  Richard Heeres, Jurie de 
Boer, Jos Reijnhout, Edwin Jans  en Coos Zwager-
man werden door mij geïnterviewd. Ook de laatste 
kwam op het conservatorium terecht en heeft van 
zijn hobby zijn beroep gemaakt.

Leo Haemels. 

Ruud Peerdeman.

Bram van Tongeren.
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Konijnen als publiek
De rietblazers uit mijn rijtje werden met een verhaal aangevoerd door de gebroeders Kroeb. 
Twee druk bezette heren met twee passies: muziek en golf; ” het ene brengt geld op en het 
andere kost geld”, zeiden ze zelf. De tweeling, ook bekend van de worstenfabriek. Ze hadden 

vroeger een Duitse leraar die zijn zoon 
wilde enthousiasmeren voor het bespe-
len van een instrument. “Hij vroeg gere-
geld of wij bij hem thuis een beetje wilden 
spelen en dan kon zijn zoon ook wat mee 
doen. Wij deden dat vooral graag als wij 
net een proefwerk hadden gehad in de 
klas. Wanneer Theo dan met de zoon 
aan het repeteren was in de kamer, ging 
Jan Jaap even naar het toilet en onder-
tussen zocht hij in de studeerkamer 
naar onze proefwerken, om nog even de 
fouten te verbeteren. Wanneer hij weer 
in de kamer kwam, was het nog even 
een toegift en dan naar huis, want ons 
“werk” was gedaan. Naast het spelen 
in een jazzband hadden ze allebei nog 
wel een toekomstwens. Jan Jaap wilde 
heel graag in een combo spelen en dan 
religieuze nummers brengen in een kerk 
en Theo wilde graag in een Rock en Roll 
band spelen. Oftewel volgens hun eigen 
conclusie: de ene naar de kerk en de an-
dere naar de verdoemenis! Jan Tool, Jan 

van Deursen, Klaas Kok en Jeroen Knukkel zijn ook bevraagd door mij. Jeroen ging klarinet 
spelen, omdat er geen trompet beschikbaar was bij KSM. Op zijn klarinet had hij les van Jack 
Ham en later van Ruud Peerdeman, waar hij vooral leer-
de om te improviseren. Dit talent had hij ook al ontdekt 
op zijn zelfgemaakte drumstel: wastonnen aan elkaar en 
Chinese stokjes! 
Ook Joppe de Vree was in den beginne gestart als drum-
mer. “Toen ik twee jaar was, zat ik in de zaal al mee te 
huppen op de tonen van Max Collie. Ik heb een half jaar 
slagwerk gedaan bij de Oriental en daarna stapte ik over 
op de bas. Ik moet zeggen dat ik wel een beetje recalci-
trant werd ,wanneer we alleen maar dixieland moesten 
spelen. Ik vind het eigenlijk heel saai om te spelen. Het 
is voor mijn gevoel een carnavalsversie van jazzmuziek, 
alles in één ritme en er zit geen ziel in”. In 2007 kwam 
Joppe	 in	de	band	Vezpa	terecht.	Een	fifties	en	sixties	
rock-‘n-roll coverband uit Amsterdam. “Een feest om in 
te spelen met muziek voor alle leeftijden. Er is niet zoveel 
ruimte voor improvisatie, dat is een nadeel ten opzichte 
van de jazzmuziek.” Jan Lammertink, Roy Anthonio, 
José Baars en Mark Sprong hoorden ook bij de bassis-
ten van Enkhuizen en omstreken. Met Mark had ik mijn 
50-ste interview. Hij vertelde een mooi verhaal over een 
optreden, waar de vonk niet oversloeg. “Op de terug-

Jan Jaap en Theo “de gebroeders Kroeb”.

Joppe de Vree.
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weg zaten wij nog steeds met die vonk en waren wij nog niet uitgespeeld. We waren behoorlijk 
melig en hadden, op de chauffeur na, een lekker slokkie op. Toen we even gingen stoppen voor 
een plaspauze, ergens in de buurt van het NS rangeerterrein van Lelystad, pakten we allemaal 
spontaan de handel uit de bus en gingen we de instrumenten opstellen om even lekker te gaan 
spelen. Het enige publiek dat we hadden, was een paar konijnen! Hoewel, toen we stopten met 
spelen, hoorden we in de verte bij het rangeerterrein nog een eenzaam applausje. Mooi dat we 
toch nog iemand een plezier hadden gedaan”.

Hele mooie verhalen
Pianisten kom je niet in elke band tegen. Toch zijn er wel een paar waarover je ook in de Hot 
News hebt kunnen lezen: Carmen Vos, Fred de Graaff, Han Monsma, Joep Peeters, Jacques 

Janssen, en Simon de 
Boer. De meesten kom je 
tegen in het Enkhuizense 
circuit. Joep Peeters is een 
Brabantse jazzfanaat, die 
naast zijn conferences en 
muzikale kwaliteiten, ook 
bekend is vanwege zijn 
stropdassen. Toen ik hem in 
augustus 1997 sprak, ver-
telde hij dat hij leraar Frans 
was en als hobby, naast de 
muziek, ook nog een gezin 
heeft. Als nakomertje groei-
de hij zelf op in een muzi-
kale familie met vijf broers 
en één zus. Hij leerde piano 
spelen van zijn vader en 
zijn broer. Hij leerde niet de 
noten, maar onthield wat ze 
hem voorspeelden. Op zijn 
16e begon hij in een jazzor-

kest op de piano, maar na de repetities oefende hij druk op de instrumenten van anderen. Als 
echte Brabander had ook de carnavalsmuziek zijn aandacht. Daarmee speelde hij dan op de 
baritontube, ventieltrombone en de sousafoon. Ook op sousafoon speelde Remco de Jong, 
bekend van Petra’s Streetparaders. “Ik ben begonnen op een oude sousafoon van Rob Vlam. 
Ik lette vooral goed op mijn voorbeeld Jaap de Wit. Als je ziet wat die met die toeter doet! Vooral 
die show erom heen, schitterend.” En zo zijn we weer terug bij een van de eerste mensen die ik 
heb geïnterviewd: Jaap de Wit.
25 jaar interviews, 93 gesprekken en hele mooie verhalen. Bedankt allemaal!

 
 Jacintha Floris

Pianist Joep Peeters.
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Even terug kijken .... 10 maart
The Blouzz

Uit haar tenen !

Super bluesgitarist.

Op enkele plekken na een volle bak.

Uitstekende bassist.

En het publiek genoot.De band op dreef.
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