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Mijn kleindochter, van bijna tien, houdt van Justin Bieber. Als ze zijn naam hoort, krijgt ze een 
glimlach op haar gezicht. Ze is met haar mama - mijn dochter - zelfs naar een concert geweest 
en sindsdien is de adoratie alleen maar toegenomen. Op haar kamer bewaart ze haar schatten: 
foto’s en een cd-tje van haar grote held. Wanneer ze bij mij komt logeren, gaat de cd natuurlijk 
mee: oma heeft geen muziek van hem in de kast staan. “Mag ie op, Oma?” Dat mag. Elk woord 
wordt vol overgave meegezongen, elk loopje en riedeltje kent ze uit haar hoofd.

Als de cd is afgelopen, wordt ie opnieuw gestart. Na de derde keer ben ik er eigenlijk wel klaar 
mee. Ik beloof haar dat ze morgen weer kan luisteren naar haar idool en doe de radio aan. 
Teleurgesteld kijkt ze me aan. Ze snapt niet dat ik geen ‘Belieber’ ben. “Jij hebt gewoon geen 
verstand van muziek” concludeert ze. Daarin kan ik haar gelijk geven. Ik heb er geen bal ver-
stand van, maar ben, wat men noemt, een oprechte liefhebber! Verwacht van mij dan ook geen 
puntige analyses van muziekstukken of muzikanten. Gelukkig hebben wij daar bij de Hot News 
hele bekwame specialisten voor.

Mijn stemming wordt wel door muziek beïnvloed: ik word er vrolijk van, of relaxt, melancholiek, 
beschouwend en zelfs zo af en toe een beetje verdrietig. Dat heeft u vast ook. Een mens kan 
veel plezier beleven aan muziek – aan wat voor muziek dan ook.. En dat is toch precies waar 
het om draait!

Nelleke van den Anker

                      

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

Niets uit dit blad mag worden overgenomen 
zonder schriftelijke toestemming van de redactie.
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Skroiverai van het bestuur
Ook zo genoten van de Olympische Winterspelen, maar weer wat minder van onze eigen win-
ter, die wel een herfst zonder einde leek? Gelukkig gaan we op naar de lente, voorzien van 
goede orkesten op de club. En natuurlijk niet te vergeten het 41ste Jazzfestival Enkhuizen. 
Maar goed, de eerstvolgende drie maandconcerten kunt u uitgebreid lezen in deze Hot News. 
De namen van verdere geboekte bands dit jaar zijn: 21 september Adrian Cox Quartet (GB); 12 
oktober  The Hot Swing & Boogie All Stars (USA) en 40 Years Anniversary The Old Fashioners 
Reunion Band; 30 november Revivalists en last but no least op 21 december The Echoes of 
Nawlins feat. Thomas L’Étienne (DlD/Fr). Dit wordt weer een jaar om van te smullen!

Winnaar Sgt. Pepper’s Jazz-Award 2013
Tijdens de jazzclubmiddag op zondag 19 januari werd in 
het Peperhuis de internationale- en traditionele Sgt. Pep-
per’s Jazzaward uitgereikt aan George Kaatee, leider van 
de gelijknamige band. Zijn band speelde in februari vorig 
jaar de sterren van de hemel op de Enkhuizer jazzclub. Dit 
was de leden van de jury van de jazzaward niet ontgaan, 
echter het venijn zat bijna in de staart, veroorzaakt door de 
laatste band in december van dat jaar. Maar door een nipte 
overwinning ging deze prestigieuze prijs dus toch naar de 
band van trombonist George Kaatee. De jury roemde de 
band, onder andere, om de improvisaties en techniek van 
de muzikanten, de uitgekiende arrangementen van de hand 
van George Kaatee, de variatie van de jazzstukken en de 
drijvende kracht van de ritmesectie. Kortom, zeer verdiend! 
George Kaatee was zeer verrast het prachtige bronzen 
beeldje te mogen ontvangen.

Boek ’Sammy Rimington, A life in pictures’
Sammy Rimington heeft zijn muzikale leven vastgelegd in een prachtig fo-
toboek. Het beslaat zo’n 50 jaar.  Het boek bestaat uit ruim 250 bladzijden 
en geeft een beeld van zijn carrière vanaf 1957. Sammy heeft gespeeld op 
talloze jazzfestivals en –clubs, all over the world en is te horen op meer dan 
200 platen en cd’s, waar hij met de groten der aarde van de traditionele 
jazz speelde. Het boek kost € 58,=, inclusief verzendkosten, en is een echte 
aanrader.  Te bestellen, door Sammy via de email te contacten: sammyw-
hammy@tiscali.co.uk. Na het contact geeft hij zijn banknummer of de infor-
matie via Paypal en kan uw koop geschieden.

When I leave the World behind… 
George H. Buck, jazz pionier en advocaat, is op 84-jarige leeftijd overleden. Buck verhuisde met 
zijn vrouw Nina naar New Orleans in de late jaren 1980. Hij runde zijn platenbedrijf in New Or-
leans en wijdde zijn leven aan jazz. Hij was ook een belangrijke platenverzamelaar,  stichtte het 
jazztijdschrift JazzBeat en was de oprichter van verschillende platenmaatschappijen voor de 
traditionele jazz, blues en andere soorten muziek. Met zijn G.H.B label concentreerde hij zich op 
de traditionele New Orleans-jazz. Bij dit label werd in 1999 de  cd ‘Don’t forget my Mondaydate’ 
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Accountantskantoor Woestenburg
DzSoft (database advice)
De Wit Beeld, Geluid & Witgoed

Expertise Buro R.C. Schuijt BV
Hr. Scholten, Hoorn

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

Onze dank gaat uit naar deze bedrijven!

van de The Old Fashioners uit Enkhuizen uitgebracht.

De Groningse jazzmuzikant Adam Olivier is op 12 december 2013 plotseling overleden aan een 
hersenbloeding. Adam was de trompettist-leider en oprichter van de - nog steeds - actieve La 
Vida Jazzband. De band heeft jaren terug gespeeld op de club en diverse malen tijdens het 
Jazzfestival Enkhuizen, daarnaast met het straatorkest de Silver Leaf Brassband.  Hij vierde kort 
voor zijn overlijden nog zijn 70-ste verjaardag in een Gronings café en speelde daar met muzi-
kale vrienden en collega’s. Hij zette zich in voor de New Orleans jazz, de stijl uit het zuiden van 
de Verenigde Staten, die minder ‘gladjes’ is dan de dixieland. Hij haalde diverse Amerikaanse 
muzikanten naar Nederland en was ereburger van New Orleans. 

Jazzfestival Enkhuizen 2014
De 41ste editie: van 22 – 25 mei. De eerste namen zijn bekend, dus dat wordt weer genieten. 
Maak uw agenda vrij! 

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

Sgt. Pepper’s Goldcard
Dit is een geslaagd succes en ik kan u aanraden om ook over te stappen. Naast de korting heeft 
u geen wachttijden meer bij de kassa, geen gewissel en gedoe met geld. Alleen even uw Gold-
card laten zien. Heeft u interesse om over te stappen, neem dan contact op met het bestuur. 
Dus, bent u de trotse bezitter van een Goldcard en bezoekt u de club, laat deze dan even zien 
bij de kassa. Bent u blij, zijn wij gerustgesteld en hoeven niet achter u aan te lopen. 

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 per nota betalen, als voor diegenen die een mach-
tiging hebben getekend. Zegt u na die datum op, dan maken wij onnodig kosten, die wij aan 
u moeten doorberekenen. Heeft 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
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Even terugkijken
International All Stars-Zondag, 15 december 2013
Op de laatste clubmiddag van 2013 een geweldige uitsmijter van Sgt. Pepper’s Jazzclub met 
The International All Stars. De naam zegt het al, het was een gelegenheidsformatie, waarbij 2 
muzikanten uit Engeland en 1 uit Duitsland, op bezoek in Nederland, versterking kregen van 3 
Nederlandse muzikanten. De namen logen er niet om: Sir Roy Williams kennen we van diverse 
opnamen uit de Trad periode en behoort tot de leidende trombonisten uit de U.K.; Matthias 
Seufert kun je  een globetrotter noemen, want die heeft werkelijk overal gespeeld; Van Enrico 
Tomasso had ik werkelijk nog nooit gehoord; Harry Kanters en Bart Wouters kennen we na-
tuurlijk uit het Bredase jazzwereldje en drummer Onno de Bruijn is de laatste –huidige - in de 
lange rij drummers van onze befaamde Dutch Swing College Band.  Het zou een uitstekende 
swingende jazzclubmiddag worden en het zat om 14.00 uur al behoorlijk vol. Natuurlijk, het ver-
trouwde repertoire werd ten gehore gebracht en het viel mij meteen op hoe geweldig die kleine 
trompettist Enrico Tomasso was. Als een duveltje uit een doosje toverde hij de mooiste frasen 
uit zijn trompet, waarbij hij ook nog enkele solostukken ten gehore bracht. Sir Roy Williams, de 
meest swingende trombonist van het Verenigd Koninkrijk, excelleerde op hoog niveau alsof hij 
nog een jonge kerel was aan het begin van de Trad in 1960. Het talent Matthias Seufert kan wel 
de meest swingende klarinettist/saxofonist van onze oosterburen genoemd worden, hoewel ik 
hem liever op klarinet hoor dan saxofoon. Harry Kanters liet met enkele solostukken horen, dat 
ze in Breda ook weten hoe jazzmuziek gespeeld moet worden. Tijdens de tweede set kwam 
er ook nog een tweede rietblazer bij (gast,red.), wiens naam mij ontschoten is, maar ik heb een 
paar uurtjes genoten van de muziek van deze heren. De banjoloze combinatie werd ritmisch 
ondersteund door drummer Onno de Bruijn en bassist Bart Wouters, die voortreffelijk werk 
verrichtten. Het werd een geslaagde clubmiddag met heerlijke mainstream jazz. Het Peperhuis 
was inmiddels bomvol en ook dat kwam de muziek ten goede.

                                                                                                      Wim Keller
The Alex Welsh Tribute Band, 19 januari 2014
Het nieuwe clubseizoen werd geopend door deze 8-mans formatie, onder aanvoering van 
multi-instrumentalist Erwin Schoen. Een bekend gezicht in de Enkhuizer jazzscene, die het we-
derom voor elkaar heeft gekregen om een groep uitstekende muzikanten mee te nemen naar 
Sgt. Pepper’s Jazz-Club. Wat – bijvoorbeeld - te denken van de gebroeders George en Frits 
Kaatee, op respectievelijk trombone en rieten. Twee jazz coryfeeën die hun sporen al meer dan 
verdiend hebben in bands als de N.O. Syncopaters, Ted Easton’s Jazzband en de Dutch Swing 
College Band. 
Het publiek was weer in groten getale op de clubmiddag afgekomen en werd niet teleurgesteld. 
Zoals in de aankondiging was te lezen, komen de muzikanten van de Tribute Band door hun 
muzikale kwaliteiten dicht in de buurt van het originele geluid van Alex Welsh.
Tijdens een korte pauze vertelde Erwin Schoen mij, dat er geen uitgeschreven arrangementen 
beschikbaar zijn en dat de Schotse trompettist ook niet bekend was om z’n eigen geluid. “Het 
was bij Alex aftrappen en spelen. Doordat ze zo op elkaar waren ingespeeld, leek het alsof de 
swingende muziek was uitgeschreven”. 
De vergelijking met de band van de trompettist Welsh, die duidelijk geïnspireerd was door Bud-
dy Bolden en Louis Armstrong, moest dus komen van de interpretatie van het repertoire van 
Alex Welsh. En dat lukte vanmiddag uitstekend. Hoewel de gekozen nummers niet echt verras-
send waren, hebben we kunnen genieten van heerlijke swingende mainstream jazz, uitgevoerd 
door zeer goede muzikanten.
Een compliment is op z’n plaats voor de vier man sterke frontline. Daar waar een dergelijke be-
zetting snel kan leiden tot een kakofonie van geluid, lieten de blazers van de Alex Welsh Tribute 
Band elkaar in de collectieven goed de ruimte. Maar ook de ritmesectie liet zich niet onbetuigd 
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en zorgde voor een strakke ondersteuning, waarbij de piano helaas (weer) wat zwak versterkt 
was. Samengevat, kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde start van het nieuwe clubjaar. 
De toon is duidelijk gezet!
          
   Aart Lub

Jurbena Jazz Band, 16 februari 2014
Het is al weer zo’n tien jaar geleden, dat de Jurbena in Enkhuizen zijn opwachting maakte, maar 
gezegd moet worden, het orkest is inmiddels volledig tot wasdom gekomen. De frontsectie van 
de Jurbena (verbastering van Yerba Buena of goed kruid, de oudste benaming van San Fran-

cisco) bestaat uit dubbele 
kornet, trombone en klarinet;  
begeleid door piano, tuba, 
washboard en banjo, liet ons 
onvervalste frisco jazz horen. 
De aankondigingen van de 
te spelen nummers werden 
door een praatje van Franco 
van Ierland ingeleid met de 
herkomst van de composi-
ties. De vertolkingen werden 
vaak door de arrangementen 
geheel volgens de oude voor-
beelden uitgevoerd en zoals 
zelden gehoorde stukken 
van Jelly Roll Morton, Oscar  
‘papa’ Celestin en Kid Ory. 
De uistekende samenwerking 

tussen de beide kornettisten  Franco van Ierland en Edward Nuiten resulteerde in een origi-
neel  King Oliver Creole Jazzband geluid, dit keer niet door Lu Watters en Bob Scobey in de 
Dawn club in San Francisco, maar in het Peperhuis van Enkhuizen. Trombonist Peter Som-
mer speelde lekker zijn partijtje mee en klarinettist Jeroen Loose had de ondankbare taak zich, 
naast al dat kopergeweld, te handhaven, maar dat ging hem goed af. Vocale bijdragen door de 
verschillende bandleden haalden het niet bij Clancy Hayes (zie elders in de Hot News), maar 
pasten goed in het geheel. Vooral de vertolking van de washboardspeler John van Ierland vond 
ik erg leuk. Onontbeerlijk is de rol van de piano in elke jazzband, maar door al dat kopergeweld 
een verademing bij elk frisco orkest, zo ook bij de Jurbena Jazz Band, waarbij pianist Hans 
Kok excelleerde. Helaas heb ik van hem geen enkel ragtime werkje gehoord, maar dat mocht 
de pret niet drukken. Enkele stukken van hun in 2013 opgenomen cd, o.a. Yama Yama Man, 
werden ten gehore gebracht door dit homogene orkest, dat stond als een huis in het Peperhuis. 
Persoonlijk vond ik het een verademing weer eens een repertoire te horen, met duidelijk andere 
composities dan de gebruikelijke dixieland nummers. Frisco jazz manifesteert zich het best 
door collectief samenspel, leuke arrangementen, maar wel weinig solowerk. Leuk verhaal over 
de compositie van Mike Baird van de South Frisco Jazzband, dat welwillend werd afgestaan 
om door de Jurbena vertolkt te worden. De frisco middag was maar voor enkelen aanleiding 
vroegtijdig te vertrekken, omdat deze muziek hen niet zo lag maar de overigen genoten van het 
overdonderende geluid van dit orkest. Mijn voorkeur voor de frisco stijl is wel bekend en ik hoop 
dat ze nog snel een keertje terugkomen. Het werd een prachtig muzikaal optreden.

Wim Keller

Foto: Cor Dekker
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Waar zijn ze gebleven
Spirit of Gospel & New Orleans band (2004 – 2013)

The Gospeltrain is coming
Het idee voor een jazz gospelkoor in Enkhuizen, is in het voorjaar van 2004 geboren bij Frank 
en Hannie Sprong. Bekende namen in de Enkhuizer jazzscene. Zo is Frank medeoprichter van 
onze jazzclub en speelde op banjo samen met Hannie (zang) in de Dixieparents en Over the 
Waves. 
In 2004 zong Hannie al een paar jaar bij het Gospelkoor ‘Double G’ uit Alkmaar, dat, destijds, 
onder leiding stond van dirigent Marjan Steenhof. Het koor werd in die tijd begeleid door een 
jazzband, waarin – later - onder meer ook pianist Emiel van Pelt heeft gespeeld. 
In genoemde periode dreigde het koor Double G echter uiteen te vallen, wat bij Frank en Hannie 
het idee naar voren bracht om een dergelijk koor in Enkhuizen te gaan starten. Frank hierover: 
“Met zoveel jazzfans en muzikanten in een stad zou het toch mogelijk moeten zijn, was onze 
stellige overtuiging. Nadat onze zoons Mark en Erwin (red: bassist en banjoist) ook enthousiast 
waren en hun deelname aan een begeleidingsband hadden toegezegd, waren we volledig over-
tuigd en besloten we door te zetten”.
Als eerste werd pianist Han Monsma benaderd, omdat het voor het instuderen van de verschil-
lende koorpartijen handig is een piano ter beschikking te hebben. Frank: “Daarnaast is Han een 
echte jazzfan en is hij het notenschrift meester. Met een goede pianist konden nieuwe nummers 
snel opgepakt worden en hoefde bij het instuderen de hele band niet steeds kleine stukjes  te 
spelen”. Han bleek gelijk erg enthousiast te zijn over het idee en stapte meteen op de rijdende 
gospeltrain. 
De volgende stap was het vinden van een dirigent voor dit specifieke genre. Dit werd Marjan 
Vlam, op voordracht van Hannie, die bekend was met haar (jazz)zangkwaliteiten en, niet onbe-
langrijk, wist dat Marjan kon noten lezen én kon dirigeren.  De ideale combinatie dus. 
Met de toezegging van Han Monsma en de gebroeders Sprong (Mark en Erwin) kreeg de band 
steeds meer gezicht. Huisvriend Jos Reijnhout (kornet) was de volgende muzikant die enthou-
siast tot de band toetrad, gevolgd door John Lippe (drums), Dick Degeling (trombone) en Jan 
Jaap Kroeb (rieten).
Een uitstekende formatie, die tijdens het bestaan slechts op twee plaatsen is gewijzigd. Nadat 
Jos Reijnhout de band had verlaten (medio 2013) is zijn plaats ingenomen door trompettist Ri-
chard Heeres (Lollapalooza), die al eerder een keer voor Jos was ingevallen. In 2013 heeft Frank 
Sprong samen met zijn zoon Erwin op banjo meegespeeld en heeft Jonny Boston de laatste 
drie optredens in 2013 de plaats van Jan Jaap Kroeb overgenomen, nadat laatstgenoemde 
wegens tijdgebrek was gestopt.
Naast muzikanten, was er inmiddels ook een groep van acht koorleden gevonden, die de aftrap 
mogelijk maakten van dit unieke gospel initiatief in Enkhuizen. 
De eerste groep bestond - naast Hannie - uit schoondochter Gaidy Sprong, Anne Kouwenho-
ven, Hans Kunkeler, Whipple Hartog, Paul Greevink ,Gerrit Jan de Vries en Sieglien van Wijk.

Logistieke zaken
Een oefenlocatie werd ook snel gevonden in de repetitieruimte van operettevereniging ‘Renova’ 
in de Raamstraat te Enkhuizen. Voordeel was dat hier al standaard een piano aanwezig was. 
Toen de groep later groter werd kon zelfs met de bar omzet, die in eigen beheer gehouden 
mocht worden, de huur voor ’t Pand’ betaald worden. In latere jaren heeft Spirit of Gospel nog 
in respectievelijk de Nutszaal (achter de Hema) en in de Bonte Veer te Enkhuizen gerepeteerd.
Het Engelse woord ‘Spirit’ betekent ‘in de geest van’. Uitgangspunt is altijd geweest om de 
nummers te zingen in de ware geest van de gospels, dus zoals we die vooral kennen uit de 
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‘zwarte’ kerkgemeenschappen in Amerika. Maar ‘Spirit’ is ook een verwijzing naar de Neder-
landse betekenis, zoals o.a. enthousiasme en geestkracht, hetgeen verwijst naar de beleving 
van de koor- en bandleden bij de gospelmuziek. Het logo van het koor bestond uit een enge-
lenvleugel, die een gele halve maan omarmt. 
Dit is een subtiele verwijzing naar een van de bijnamen van New Orleans, die ook wel ‘crescent 
(half maanvormig) city’ wordt genoemd.
In de periode met Marjan Vlam als dirigent, heeft de bekende Enkhuizer musicus Menno Bruin 
vanaf het begin zorg gedragen voor prachtige vierstemmige koorarrangementen.  Dick Turksma 
heeft het koor destijds – voor langere tijd - op piano begeleid (red.).

Een vliegende start
De leden van Spirit of 
Gospel & New Orleans 
Band wilden zich zo snel 
mogelijk aan Enkhuizen 
presenteren om de for                  
matie ‘in de markt te zet-
ten’ en zo het koor snel 
te kunnen uitbreiden met 
nieuwe leden. Op 10 de-
cember 2004, ongeveer 

een half jaar na de start, was het al zover. In de Drommedaris kon het publiek kennismaken 
met de eerste klanken van Spirit of Gospel, waarbij ‘roadmanager’ Frank Sprong niets aan het 
toeval had overgelaten. Artikelen in de lokale media, inschrijfformulieren voor nieuwe leden en 
een eigen internetsite waren bij de aftrap aanwezig. 
De gedegen voorbereiding en het geslaagde optreden hadden gelijk het gewenste effect, want 
al in begin 2005 stond de teller op 20 leden.

De Spirit of Gospel is na het ge-
slaagde debuut, gesterkt door het 
toenemende aantal leden, vol en-
thousiasme en overgave doorge-
gaan met repeteren. Nieuwe gos-
pels werden ingestudeerd en samen 
met de band werd koers gezet rich-
ting de volgende mijlpaal.  

Dit was de Glory&Gospel celebra-
tion tijdens de 32e editie van het 
Enkhuizer Jazzfestival in de St. 
Franciscus Xaveriuskerk. Er zouden 
in het bestaan van het koor nog vele 
Jazz &Gospel kerkdiensten volgen. 
Zo werden er, onder meer, diensten 
muzikaal opgeluisterd in Gorin-
chem, Tiel, Malden, Zevenaar, IJs-
selstein en uiteraard meerdere keren 
in Enkhuizen. Het koor heeft gemid-
deld vijf keer per jaar opgetreden, 
maar helaas nooit in het buitenland.
Op 16 en 17 juni 2007 hebben het 
koor en band een uitstapje 

Basisbezetting NO bandDe eerste Spirit of Gospel singers.

Groepsfoto Spirit of Gospel & N.O. band, 22 mei 2005
Achter vlnr: Frank en Hannie, Netty van Vliet, Cor van der Ploeg, 
Rene Slagers, Gerrit Jan de Vries, Paul Greevink, Hans Kunkeler, Frans
van Marsbergen, John Hollenberg, Cor Mantel, Marjan Vlam
Midden: vlnr: Ciska Posthuma, Sieglien van Wijk, Lizette Hortensius, 
Gerrie Debrichy, Femke Bakker, Thea Jansen, Gaidy Sprong, 
Tineke de Boer, Marijke de Jong, Sandra Cloesmeijer, Carina Klemkerk, 
Voor vlnr: Dick Degeling, Jan Jaap Kroeb, Jos Reijnhout, John Lippe,  
Han Monsma, Erwin Sprong, Mark Sprong.
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georganiseerd naar Blokzijl. Ge-
durende de trip werd verbleven 
in een lokale watersportlocatie. 
Er is tijdens het uitje niet alleen 
veel gelachen, lekker gegeten, 
gevaren en lol gemaakt, maar er 
is ook een optreden verzorgd in 
de grote kerk van Blokzijl.
Spirit of Gospel had hiervoor, 
in eigen beheer, de kerk vooraf 
afgehuurd en in de lokale media 
reclame gemaakt voor het op-
treden. Niet alleen het onderdeel 
teambuilding, maar ook het op-
treden werd een groot succes. 
De kerk zat op zaterdagavond 
zo goed als vol en het publiek 
reageerde zeer enthousiast op 
het optreden van de Spirit of 
Gospel . 

Tijdens een jazzkerkdienst zijn er ook rustmomenten.

Optreden in de Grote kerk te Blokzijl, 16 juni 2007. Solist Gerrit Jan de Vries zingt ‘Lily of the Valley’
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het hoogtepunt voor de gospelformatie lag voor velen in 2008, toen op zondag 28 mei, tijdens 
de traditionele kerkdienst van het Enkhuizer Jazzfestival, werd opgetreden met niemand minder 
dan de Amerikaanse zangeres Marilyn Keller. Een echte jazzdiva die haar sporen heeft verdiend 
op podia in diverse Europese landen, de VS en Australië. In een nieuwsbrief van de Sacramento 
Traditional Jazz Society is de volgende passage te lezen: ‘Marilyn brings a special magic to the 
stage with her charming presence and flawless vocal stylings’. Op YouTube zijn nog steeds 
filmpjes te zien van haar optreden met de Spirit of Gospel en band in Enkhuizen.

Op 16 en 18 februari 2008 heeft Spirit of Gospel een cd opgenomen met dertien onvervalste 
gospels in de Beaufort studio te Bovenkarspel. Een digitale herinnering aan een uniek jazzproject.

Dirigent wissels
In 2009 kondigt dirigent Marjan Vlam aan dat ze stopt met dirigeren. Ze ging in het buitenland 
werken en was alleen nog in de weekenden in Enkhuizen. De vele voorbereidingen die het diri-
geren met zich mee brengen waren daardoor niet meer te combineren met haar werk. Hiermee 
breekt er tegelijkertijd een lastige tijd aan voor de Spirit of Gospels singers, omdat een goede 
gospel dirigent, in Nederland, een schaars goed blijkt te zijn.  Als opvolger voor Marjan Vlam 
wordt eerst Majan Metten uit Enkhuizen aangetrokken, een geschoolde dirigent, die op 21 juni 
2009, tijdens een afscheidsoptreden voor Marjan Vlam in de Drommedaris, wordt voorgesteld 
aan het publiek. Voor de pauze stond Marjan voor het koor, dat als laatste het toepasselijke 
nummer ‘Will the circle be unbroken’ zong. 
Opvolgster Majan Metten is helaas niet lang bij ‘Spirit’ gebleven. Na een half jaar is ze gestopt, 
omdat de stijl van zingen haar onvoldoende lag. Jazz is een muziekstijl, die voor een groot 
deel op gevoel wordt gespeeld/gezongen. Niet iedere noot kan simpelweg uitgeschreven en 
nagespeeld worden. Improvisatie is een belangrijk bestanddeel van jazzmuziek en daarmee 
ook van gospel.
Na Majan volgde nog een sollicitatieronde, die, om dezelfde reden, niet tot de gewenste kan-
didaat heeft geleid. Menno Bruin heeft het koor bij gelegenheid uit de brand geholpen en Han 
Monsma heeft het dirigentschap noodgedwongen een jaar op zich genomen. De combinatie 
van spelen in de begeleidingsband en het voorbereiden van de stukken voor het koor kostte 
Han echter te veel tijd en energie.
Al met al heeft het koor het anderhalf jaar zonder vaste dirigent moeten stellen, hetgeen duide-
lijk een weerslag op de groep heeft gehad. Zo konden er al enige tijd geen nieuwe nummers 
worden ingestudeerd en zakte de motivatie terug. Er ontstond onrust en onzekerheid waardoor 
er ook leden verdwenen. 
Frank wist in 2011, na het stoppen van Han Monsma, dat de situatie niet veel langer zou moe-
ten duren, voordat de Spirit of Gospel zou ophouden te bestaan. Op dat moment hoorde voor-
malig dirigent van Double G, Marjan Steenhof, via Hannie Sprong, dat de Spirit of Gospel in 

‘Down by the Riverside’ met Miss Keller
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nood verkeerde en bood gelijk aan om het dirigentschap op zich te nemen. 
Het koor was gered en heeft tot aan het opheffen in december 2013 nog een paar mooie jaren 
gehad. Frank hierover: “De invloed van Marjan Steenhof was duidelijk hoorbaar. Marjan weet 
hoe echte gospel hoort te klinken en kon dat heel goed overbrengen op de koorleden”. 

 
Soon I Will Be Done
Begin juli 2013 is, zangeres 
van het eerste uur, Hannie 
Sprong overleden. Zij werd 
door de groep gezien als 
de ‘moeder’ van het koor, 
vanwege haar grote betrok-
kenheid bij de groep en   de 
aandacht voor de individu-
ele leden. Tot het laatst aan 
toe was Hannie aanwezig 
bij repetities van het koor, 
waar ze iedere keer enorm 
naar uit keek en veel ener-
gie van kreeg. 
Kort na het overlijden van 
Hannie heeft Marjan Steen-
hof aangegeven dat ze om 
medische redenen ging 
stoppen als dirigent. Hierop 
is besloten om het koor en 
band aan het einde van dat  
jaar op te heffen. 
Voor wederom een zoek-
tocht naar een andere diri-
gent was geen energie (Spi-
rit) meer binnen de groep. 
Daarom is besloten om 
Spirit of Gospel op te heffen 
in een bloeiende periode en 
niet te wachten totdat het 
geheel geleidelijk aan zou 
aflopen. Het laatste concert 
is gegeven op 22 decem-
ber 2013 in theater Cool te 
Heerhugowaard. Een mooi 
slot in de grote zaal waar 
veel publiek op was afge-

komen. Spirit of Gospel was hier uitgenodigd door de jazzclub van het theater. Een afscheid 
tijdens Kerst in de ‘thuishaven’ Enkhuizen is wel overwogen maar werd door het bestuur niet 
wenselijk geacht. Reden hiervoor was, dat het repertoire, sinds eerdere kerstoptredens in de 
stad, vrijwel niet gewijzigd was. Dit was een onderwerp, dat na eerdere optredens ook al eens 
vanuit het publiek was aangegeven. En zo kwam eind december 2013 een einde aan een uniek 
jazzkoor & NO band, die Enkhuizen op uitstekende wijze hebben vertegenwoordigd in de Ne-
derlandse NO jazzscene.
          
 Aart Lub

Spirit of Gospel o.l.v. Marjan Steenhof. Stadsfeesten Hoorn. 
Oosterkerk, zaterdag 16 juni 2012.

Vlnr: Dick Degeling, Richard Heeres, Jonny Boston, Mark  Sprong en Hans Monsma, 
West Graftdijk 15 december 2013.
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Andors Jazz Band 

Zondag 13 april  2014, 14.00 – 18.00 uur. Het Peperhuis, Wierdijk 18, Enkhuizen.

Bezetting:
Ellister van der Molen -trompet
David Lukács -altsax, klarinet
Ad Houtepen -kornet, klarinet, altsax, zang
Victor Bronsgeest -trombone, zang
Hans Bosch -sopraan, tenor- en baritonsax, klarinet
Johan Lammers -banjo, gitaar
Hans Koppes -tuba
Dovile Vastakaite -drums

Vanaf de oprichting in 1978 richt Andors Jazz Band zich op de geweldige hot dance en jazzmu-
ziek uit de jaren twintig en de vroege jaren dertig van de Twintigste Eeuw. De band gebruikt de 
originele arrangementen uit die tijd, maar ook eigen stijlgetrouwe arrangementen. 
Zoals gewoon was in de beginjaren van de jazz, speelt de band akoestisch; alleen de aan-
kondigingen en de zang zijn versterkt. In een kwart eeuw is de band een graag geziene gast 
geworden op jazzfestivals in heel Europa en tijdens talloze tournees heeft de band opgetreden 
in tientallen Europese jazzclubs en volgden vele radio- en televisieopnamen. Andors Jazz Band 
heeft inmiddels een reputatie opgebouwd als een van de toonaangevende bands in de vroege 
jazzmuziek, met een groeiende, enthousiaste aanhang die deze muziek heeft herontdekt. De 
leden van de band zijn ervaren musici met een voorliefde voor de muziek van legendarische 
orkesten uit die tijd, zoals die van Fletcher Henderson en Duke Ellington. Vanzelfsprekend is ook 
de presentatie van de band stijlgetrouw: de ‘Roaring Twenties’ herleven vanmiddag muzikaal 
in het Peperhuis.
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Thuis-band: Lollapalooza

Zondag 13 april 2014, 14.00 – 18.00 uur. Het Peperhuis, Wierdijk 18, Enkhuizen.

Bezetting:   
Richard Heeres -trompet, zang
Jeroen Knukkel -klarinet
Wim Bijl -trombone,zang 
Petra de Jong -banjo
Remco de Jong -contrabas, zang
Aart Lub -drums

Lollapalooza is bargoens voor iets opmerkelijks of opvallends in zijn soort. De band, bestaande 
uit bekende gezichten uit de Enkhuizer jazzscene, treedt bewust slechts een paar maal per jaar 
op en kiest daarbij de optredens zorgvuldig uit.   
Genieten van de schitterende traditionele jazzmuziek vormt nu al ruim drie jaar de basis waarop 
de band muziek maakt onder het motto: ‘aftrappen en spelen’. In het repertoire maakt de band 
- in de fleurige blouses - soms opvallende keuzen, waarbij traditionals worden afgewisseld met 
onbekende parels uit het ruime aanbod van de jazzmuziek. 
In de uitvoeringen is de voorkeur voor de New Orleans stijl met een vleugje trad jazz nog altijd 
duidelijk te herkennen. Onopvallend opmerkelijk, kortom: Lollapalooza!

Aart Lub
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The Forest Jazz Band

 foto: Fokke de Boer

Zondag 11 mei 2014, 14.00 – 18.00 uur. Het Peperhuis, Wierdijk 18, Enkhuizen

Bezetting: 
Peter Ivan -trompet, bugel
Gerrit Brouwer -klarinet
Ton Bos -trombone, trompet, 
Harald Haverkorn -piano
Richard Hanson -gitaar, banjo, contrabas
Ludo Deckers -contrabas
Peter den Boer -drums, zang

Deze uit de omgeving van Apeldoorn afkomstige formatie is opgericht in 1977, na een voortzet-
ting van de legendarische Apeldoornse Eagle Town Jazz Band. 
De Forest Jazz Band speelt een jazzstijl die veel lijkt op de muziek van de Eddie Condon for-
maties. Hierbij komen namen naar voren als Edmond Hall, Jack Teagarden, Wild Bill Davison, 
Bobby Hacket en Louis Armstrong.
Deze stijl wordt in Nederland overigens door weinig orkesten gespeeld, omdat de muziek veel 
feeling en een perfecte timing van de musici vraagt. Voor de luisteraar vergt het veelal een 
goede conditie, omdat het muziek is, waarbij je niet stil kunt blijven zitten. 
De Forest Jazz Band trakteert het publiek bij ieder optreden op haar eigen sound met afwis-
selende creatieve solo’s, collectieve improvisaties en gedegen arrangementen. 
‘ Spring is in  the air’, dus kom naar het Peperhuis voor een middag dixieland jazz met 100% 
bewegingsgarantie.

      Aart Lub
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Willie Ashman Original Jazzband

Zondag 29 juni 2014, 14.00 – 18.00 uur. Het Peperhuis, Wierdijk 18, Enkhuizen.

Bezetting:   
Bob Wulffers -trompet, zang 
Wim Vreeburg -klarinet, saxofoon
Henk van Muijen -trombone
Rob ten Seldam -banjo, gitaar, zang
Geert van Hoften -contrabas  
Louis v.d. Heiden -drums, washboard  

Willie Ashman Original Jazzband staat al meer dan 25 jaar voor entertainment in dixieland jazz. 
De stijl van de band is de zogenoemde ‘Haagse School’, dat wil zeggen, zoals de Dutch Swing 
College Band dat speelde in de jaren zestig van de vorige eeuw.
Frontman Bob Wulffers is een bekend gezicht in de nationale- en internationale jazzscene. Hij 
was, onder meer, jarenlang het boegbeeld van Ted Easton’s Jazzband en speelde daarnaast 
regelmatig met vele jazzgrootheden als: Buddy Tate, Wild Bill Davison en  Roy Williams. Willie 
Ashman Original Jazzband is een dixieland orkest dat diverse jazzstijlen kan spelen, van ballads 
via New Orleans jazz en gospels tot swingnummers.
Het orkest heeft inmiddels in veel Europese landen opgetreden tijdens jazzfestivals en in jazz-
clubs en kan iedere keer weer rekenen op lovende kritieken.  
‘Het afwisselend repertoire/bezetting en de spontane manier waarop de nummers werden ge-
speeld heeft het publiek als zeer positief ervaren’‘ Great concert, classical Dixieland at it’s best!’ 
Ingrediënten voldoende lijkt mij om - voor de zomerstop - nog een flinke dosis traditional jazz 
op te snuiven in uw eigen Sgt. Pepper’s Jazz-Club.

Aart Lub



21Sgt. Pepper's Hot News april  2014

Clancy Hayes-A Swingin’ Minstrel
Het 45 rpm toerenplaatje, met harde kaft, op het Clef- 
label van Norman Granz, zonder enige hoestekst zag er 
onooglijk uit, alleen de vierkante kop van, wat later de 
leider van het orkest bleek te zijn, stond erop. Lu Wat-
ters’ Yerba Buena Jazzband  speelde vier nummers op 
dit schijfje, waarvan er twee – Ace in the Hole en Wai-
tin’for The Robert E. Lee (raderboot op de Mississippi, 
red.) - werden gezongen door een voor mij, in eerste 
instantie, onbekende vocalist. Midden jaren vijftig van 
de vorige eeuw, was de aanschaf van een ep (extended 
play) eigenlijk het enig haalbare na de 78 rpm periode, 
want geld voor lp’s had je, als schooljongen met een 
krantenwijk, eigenlijk niet en die ep’s kostten al gauw fl 
6,50. De onbekende vocalist, waar ik later achter kwam, 
speelde banjo, drums, piano en ook nog de nodige 

composities op zijn naam had staan, was Clancy Hayes. Ik was meteen verslingerd aan die 
perfecte, warme uitvoeringen van die twee, ook voor mij onbekende nummers. Later begreep 
ik, dat de stijl die op dat plaatje gespeeld werd, de ‘San Francisco Style’ werd genoemd; naar 
de stad op de westkust van de Verenigde Staten, waar eind jaren dertig de revival van de oude 
muziek van King Oliver, Jelly Roll Morton en de Hot Five van Louis Armstrong plaatsvond. Als 
beginnend liefhebber van de dixieland muziek van de Dutch Swing College,  Eddie Condon, 
etc.  had ik ook wat van die oude plaatjes in de kast liggen, maar dit sloeg alles, wat een sfeer, 
concentratie en balans en wat een perfecte vocalist. Later kwam ik er via een vriend achter, dat 
Clancy Hayes inmiddels bij Bob Scobey was gaan zingen en spelen en omdat die vriend inmid-
dels al een vaste baan had, bestelde die enkele lp’s van de Bob Scobey’s Frisco Band, die ik 
dan weer van hem mocht lenen. Bandrecorders hadden we nog niet, dus moest ik het hebben 
van de momenten dat ik de platen kon lenen; 25 cm lp’s, met grappige tekeningen op de hoes 
op het Good Time Jazz label. Later kwamen de RCA Victor platen en de uitgaven voor andere 
labels. Inmiddels heb ik dus wel de meeste lp’s in de kast liggen en  zijn de meesten ook op cd 
te verkrijgen, waarop we toch Clancy Hayes met het Amerikaanse Songboek veelvuldig horen 
langskomen. Mijn fascinatie voor de San Francisco Stijl ben ik nooit kwijt geraakt en heb ik al 
eens beschreven in drie artikelen in de Hot News, maar ik wilde Clancy Hayes nog eens apart 
behandelen, omdat hij - na het overlijden van Bob Scobey - nog behoorlijk actief is geweest.

Lu Watters and All That Jazz
Clancy Hayes werd geboren op 14 november 1908 in Caney in de staat Kansas, als zevende 
zoon van ook weer een zevende zoon. Muziek werd hen met de paplepel ingegeven, de hele 
familie was muzikaal. Als eerste instrument speelde hij drums in het schoolorkest ‘The Harmony 
Aces’ en later in 1923 ging hij spelen in het orkest van zijn broer; zij speelden in de kroegen en 
danslokalen van Oklahoma. Turk Murphy vertelt op de hoestekst van de plaat ‘Swingin Minstrel’ 
Good Time Jazz-10050, van zijn eerste ontmoeting met Clancy in 1923. Hij zat aan de oever 
van Clear Lake in Californië te kijken naar het gestuntel van een figuur, die probeerde een Li-
berty vliegtuigmotor te starten op een raceboot. Het lukte niet, gelukkig maar, want dat had de 
arme kerel niet overleefd en hadden wij niet kunnen genieten van zijn zang, want die figuur was 
Clancy Hayes.
In 1926 had de jazzmuziek  Clancy inmiddels in zijn greep en hij speelde bij Wingy Manone 
Blue Devils in San Francisco en in 1928 werd hij stafmusicus bij NBC, waar hij al enige bekend-
heid kreeg als zanger en zong in ieder theater en nachtclubs van die stad. Als zanger ging hij 
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de studio in en kon al enkele eigen composities op de plaat zetten. Afwisselend zong hij bij de 
orkesten van Sid Lippman in Los Angeles en met Raymond Paige Orchestra in het radiopro-
gramma van Ford Merry Makers. De gelukkige ontmoeting met Lu Watters zou een paar jaar 
later resulteren in de oprichting van de Yerba Buena Jazzband (YBJB).  De bijeengetrommelde 
musici  gingen in eerste instantie spelen in The Big Bear Tavern, later verhuisden ze naar de 
Dawn Club op Annie Street in San Francisco.

Lu Watters zelf had op de Westkust van 
de U.S.A. inmiddels, als leider van een 
bigband, enige bekendheid gekregen, 
maar had genoeg van het spelen in die 
grote formaties. Na het beluisteren van 
oude platen van King Oliver, Jelly Roll 
Morton en de Hot Five en Hot Seven 
wilde hij die muziek laten herleven en 
ongemerkt startte hij daarmee de re-
vival in San Francisco. Hij verzamelde 
een aantal gelijkgestemden om zich 
heen, o.a. Clancy Hayes, Turk Murphy, 
Bob Scobey en Wally Rose en begon 
de YBJB, die in een korte tijd plaatse-
lijke bekendheid zou krijgen. De YBJB 
maakte op 19 december 1941 (n.b. 12 

dagen nadat ook de USA in oorlog waren gekomen met het Keizerrijk Japan en ook Duitsland 
de oorlog verklaarden) de eerste platen voor het Pacific label. Clancy en Russ Bennett speelden 
op deze opnamen banjo. Een voorkeur van Lu Watters, die een liefhebber was van de banjo. Lu 
Watters werd opgeroepen voor militaire dienst en ging naar Hawaï. De band ging nog een tijdje 
door met trompettist Benny Strickler, waarmee Clancy in het voorjaar van 1942 nog een aantal 
stukken opnam.  De Tweede Wereldoorlog eiste zijn tol, maar toch kon er in het voorjaar van 
1944 – zonder Lu - nog een plaat gemaakt worden met die legende uit New Orleans, trompettist 
Bunk Johnson.   Clancy zingt op deze opnamen zijn bekende composities Ace in The Hole en 
2.19 Blues.  De opnamen behoren tot de meest klassieke uit die periode en zijn inmiddels op 
lp en cd heruitgebracht. 

YBJB revisited-Bob Scobey’s Frisco Band
Na het einde van de Tweede Wereldoorlog, waar in Europa en de rest van de wereld gewerkt 
werd aan de heropbouw van die enorme verwoesting, die het oorlogsgeweld had achtergela-
ten, kwam in de USA het openbare leven weer op gang en was de behoefte aan entertainment 
groot. Clancy horen we weer bij een band met de naam Frisco Jazzband, waarmee hij voor het 
Pacific label in 1946 een aantal opnamen maakte, waarop hij ook voor de eerste keer zijn latere 
hit Huggin’and Chalkin opnam. Lu Watters had  een doorstart gemaakt en speelde inmiddels 
weer de sterren van de hemel in de Dawn Club.  Clancy speelde en zong incidenteel mee, maar 
de vaste banjoist  was Harry Mordecai. De Dawn Club was tevens domicilie van de Hot Jazz 
Society uit San Franciscus, opgericht in 1939.  Lu Watters verhuisde naar een nieuwe locatie 
buiten San Francisco in El Cerrito, een voormalig bordeel (Sally’s Whorehouse) en bouwde 
het om tot eethuis en Jazzclub. Hij werd in 1949 echter ernstig ziek. Clancy Hayes werd de 
vervanger en nam de leiding van de band op zich. Toch bleek het geen haalbare zaak en ook 
Hambone Kelly moest in 1950 zijn deuren sluiten. Trompettist Bob Scobey had bij de eerste 
opnamen van de YBJB de tweede trompetpartij gespeeld, om zo de originele Oliver opnamen 
te benaderen, maar was een te grote individualist om in die rol te blijven spelen. 
Hij begon in 1947 zijn Alexander Frisco Band en in 1950 de Bob Scobey Frisco Band, die hij 
tot zijn dood in 1963 zou blijven leiden. Clancy Hayes kwam in 1950 bij hem spelen en hun sa-

Yerba Buena Jazz Band in het Big Bear Tavern met Wally Rose-piano, 
Clancy (met hoed) banjo, Turk Murphy-tbn,Lu Watters-tpt, Bill Dart-
drs, Bob Scobey-tpt en Ellis Horne op klarinet.
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menwerking stuwde de band op 
tot één van de bekendste bands 
van de USA en inspireerde talloze 
liefhebbers tot het kopen van hun 
grammofoonplaten.  Ook in Euro-
pa zou de band geliefd worden en 
werd mijn belangstelling gewekt, 
toen ik die plaatjes beluisterde. 
Tussen 1950 en 1961 speelde 
en zong Clancy bijna ononder-
broken bij Scobey. De vruchtbare 
samenwerking  resulteerde in een 
aantal geweldige lp’s, waarvan de 
eersten op het Good Time Jazz 
label uitgebracht werden, later op 

RCA- Victor. De populariteit van de band viel ook af te meten in hun optreden voor de Ameri-
kaanse TV; we zien ze in de Rusty Draper Show en de Playboy Show. Clancy had een eigen te-
levisieshow,  ‘Clancy’s Corner’ en een radioprogramma op NBC, ‘Mother’s Cakes and Cookies’, 
onder het pseudoniem Bob Sheridan. In dit programma kreeg hij de bijnaam ‘Murdering Butler’. 
In een ander NBC programma traden ze op in een soort ‘Minstrel Show’ , waaraan verschillende 
bekende solisten hun medewerking verleenden, Panama Francis, Abe Lincoln, Stan Wrights-
man, etc.. Naar aanleiding van de uitgave van de lp GTJ 12009 ‘Scobey & Clancy’, schreef 
Tom Scanlan: ”Clancy Hayes, the veteran banjo player, is one of the greatest jazz singers in 
the world! His  infectious vocals have gusto, beat, fire and joie de vivre, seldom found among 

young jazz performers”. Ralph J. Gleaser laat zich ook lovend uit 
over Clancy. Voor de Nederlandse omroep zegt Harm Mobach, in 
het programma Jazztime van 5 juli 1975, dat geheel gewijd is aan 
San Francisco Jazz, dat Clancy geen groot zanger zal zijn, maar 
als jazz-zanger een perfecte timing en gevoel voor swing heeft. De 
vergelijking met Bing Crosby gaat natuurlijk niet helemaal op, maar 
de Scobey Band heeft nog wel in 1957 een lp met deze zanger 
opgenomen ‘Bing with a Beat’, RCA Victor-1473. Helaas kwam 
er - veelal door financiële blunders - een einde aan de vruchtbare 
samenwerking tussen – het gouden duo - Clancy en Scobey.   De 
revenuen van een reclamefilm voor Marlboro sigaretten, waarvan 
de opbrengst $ 15.000 was, werden n.l. geheel door Scobey geïn-
casseerd en dat schoot Clancy in het verkeerde keelgat en hij ging 
zijn eigen weg.  Begin jaren zestig speelde Clancy Hayes met zijn 
dixieland band nog een reclameplaatje vol voor de verkiezing van 
Richard Nixon, voornamelijk om steun te geven aan zijn ‘running 
mate’ Cabot Lodge.
In Los Angeles nam Clancy Hayes in 1963 de gelijknamige lp -  
met een kleine bezetting - op en zong zelf alle nummers!  Hij laat 
ons genieten van een selectie   evergreens, Honeysuckle Rose, 
Limehouse Blues, Willie the Weeper etc., met Bill Napier op klari-
net en Jess Stacy (Benny Goodman Orch,) Pud Brown en Ralph 
Sutton (Eddie Condon ). Een geweldige lp. Hij trad regelmatig op 

in de Bay Area, o.a. in de Playboy Clubs en was vaak te horen in Earthquake McGoons, de 
thuishaven van zijn oude maatje uit de YBJB tijd, Turk Murphy. Een jaartje later maakte hij een 
uitstekende langspeler met de Salty Dogs, Delmark -210. De relatief jonge muzikanten geven 
Clancy ruimte om maar liefst op tien nummers te zingen en we horen Oh! By Jingo, Rose Of 
Washington Square, My Little Bimbo, Wise Guy, etc. uitgevoerd worden met een verve, dat je 

Bob Scobey Frisco Band, Hugh Heffner ‘s Playboy TV  Show: 
Bob Scobey-tpt, Dave Black-drs, Jim Beebe-tbn, Brian Shanley-clt en 
Clancy Hayes-banjo.Clancy Hayes- A Swinging Minstrel
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het gevoel krijgt, dan Clancy zich bij die Salty Dogs goed thuis voelt. 
Een mijlpaal werd bereikt toen Clancy eind jaren zestig enkele pla-
ten opnam met Yank Lawson and The Yankee Clippers voor ABC 
Paramount/518 en 519, Big Yank is here en Happy Melodies.

Clancy  moest uit San Francisco overkomen, want de opnamen 
werden in New York gemaakt. Hij speelt op zijn 6-snarige banjo en 
zingt – op zijn geheel eigen wijze - Burry Me On Basin Street en Boy 
From New Orleans.  De begeleidingsgroep is echter een heel an-
dere dan hij gewend was, met door de wol geverfde Chicago Jazz.  
Naast Lawson, Cutty Cuttshall op trombone, Dave McKenna op 
piano, Bill Stegmeyer op klarinet, Osie Johnson op drums en Bob 
Haggart op de bas. Op Happy Melodies horen we zelfs Pee Wee 
Russell. Geweldige platen, jammer genoeg niet heruitgebracht. 
Ongetwijfeld door zijn contacten, komt hij in de loop van de jaren 
zestig in aanraking met musici, die later onder de noemer Worlds 
Greatest Jazzband (WGJB) bekend zijn geworden. Veteranen uit 
de bigband perioden, die een soort swingende New York/Chicago 
Jazz speelden en op verschillend jazzparty’s als vriendenclub met 
elkaar speelden. 
Helaas, op de enige plaat die ik van de WGJB en Clancy heb 
(Project-3/5033SD) wordt hij wel vermeld op de hoestekst, maar 
speelt hij beslist niet mee, hij zal ziek geweest zijn!!  Johnson ‘Fat 
Cat’ McRee was in Manassas, Virginia in 1966 Jazz Festivals gaan  
organiseren, die de nog levende legenden van de tradionele jazz 
voor het voetlicht brachten. Zijn label FCJ heeft een jaar of tien de 
belangrijkste momenten van die optredens op de plaat gezet. Het 
werden de laatste opnamen van Eddie Condon en George Brunis, 

maar ook Wild Bill Davison en Bobby Hackett horen we op die lp’s excelleren. Het derde Ma-
nassas Jazz Festival vond plaats op 8 december 1969.  Clancy was dit keer van de partij in het 
gezelschap van o.a. Zutty Singleton op drums, Don Ewell op piano, Johnny Wiggs op trompet, 
Raymond Burk op klarinet en Paul Crawford op trombone. Clancy laat nogmaals enkele suc-
cessen uit zijn repertoire horen Huggin’and Chalkin, My Little Bimbo, etc. en ze hebben het 
reuze naar hun zin. Ook de Blue Angel Jazzclub organiseerde jazzparty’s, waarvan de registratie 
op lp’s werden uitgebracht. Op BAJC/513-514, verzamelplaat, horen we Clancy  weer enkele 
nummers spelen en zingen. Op 13 juni 1971 gaf Turk Murphy Clancy een laatste eerbetoon in 
zijn club Earthquake McGoons, waar een Clancy Hayes-dag werd gehouden. Het verslag van 
die gebeurtenis staat in Jazzreport vol.7, nummer 5 uit Californië van Pat en Paul Affeldt:  “It 
was a great moment  when Clancy Hayes  came on to the stand to play and sing with the band. 
He belted out Sunset Café Stomp with his old gusto. At this juncture Turk introduced Lu Wat-
ters and asked him to come to the stand to say a few words”. Het werd een allervriendelijkste 
hereniging van oude vrienden. De laatste bijdrage van Clancy Hayes  aan de jazzgeschiedenis 
is een lp, uitgebracht op zijn eigen Clanko label-Mr. Hayes Goes To Washington, een geluids-
drager met de vibrafonist/klarinettist Tommy Gwaltney, Billy Taylor op bas en John Phillips op 
piano. Het is een verrassende lp, met, naast enkele classics, ook enkele nooit eerder gehoorde 
stukken. Op 13 maart 1972 overleed Clancy Hayes in San Francisco aan keelkanker, 63 jaar 
oud.

Wim Keller

P.S. Mijn hartelijke dank gaat uit naar Sam Linschoten van de Bob Scobey Society, voor zijn  
bijdrage aan informatie en foto’s.
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Jazz in blik
FROG DGF 79 Stop and Listen-Rare & Hot Black Band Recordings 1923-1930

Het is werkelijk onvoorspelbaar, 
dat anno 2014 er nog steeds weer 
nieuwe cd’s op de markt gebracht 
worden met opnamen uit de jaren 
twintig van de vorige eeuw, die nooit 
eerder zijn  uitgegeven. Verzamelaars 
als Mark Berresford, Charley Crumb, 
Nick Dellow en Joel O’Sickey sla-
gen er telkens weer in om obscure 
opnamen te vinden in hun collecties 
van, relatief onbekende, zwarte or-
kestleiders, die nooit eerder op lp of 
cd zijn heruitgegeven. Deze Frog cd 
bevat maar liefst 24 opnamen van 13 
zwarte bandleiders, waarvan er som-
migen maar één plaat hebben opge-
nomen. Maar de kwaliteit doet beslist 
niet onder voor de vroegere opna-
men van Oliver, Armstong, Ellington 
of Morton. Allereerst 5 stukken van 
Tiny Parham, een orkestleider uit 
Chicago, die uitstekende opnamen 

heeft gemaakt, maar nooit is doorgebroken. Op de eerste twee opnamen horen we Kid Ory 
op trombone. Het nummer Voodoo is een voorbeeld van zwarte jazz uit de jaren twintig, die 
je nu eens beluistert vanuit een ander perspectief dan de Hot Five opnamen van Armstrong. 
Daarmee raak je meteen de kern van deze opnamen, want welke je ook neemt, of het nou Ted 
Claire Snappy Bits Band (geweldige naam) of  Clarence Jones and his Wonder Orchestra is, 
het is gewoon geweldige muziek. Junie Cobb And His Grains of Corn en de McKinney Cotton 
Pickers  zijn eigenlijk de twee enige orkesten waar ik al wat opnamen van in de kast heb staan, 
maar niet deze; die hebben ze waarschijnlijk weer gevonden in stapels platen bij het Leger des 
Heils of andere tweede hands winkels. Wie heeft er nou gehoord van Charles A. Matson’s  Cre-
ole Serenaders of Dixon and Channey? Nou ik niet en ik draai toch al weer een tijdje mee!!! De 
uitvoeringen zijn soms bekende stukken, Morocco Blues van Joe Jordan’s Ten Sharps and Flats 
of Sweet Petunia van Dixon and Channey, maar het merendeel is onbekende composities en 
een genot om naar te luisteren. De Boodle Am Shake ken ik van de Dixieland Jug Blowers maar 
hier wordt het werkje door de Dixie Washboard Band in een langzaam tempo uitgevoerd en 
hebben ze de ‘shake’ er maar afgelaten. Het meer dan uitstekend verzorgde bijgaande boekje, 
voorzien van enkele leuke foto’s in zwart/wit, is een genot om te bekijken en ook de tekst, 
geschreven door Richard Rains is vakkundig. Kortom een voortreffelijke cd en een ‘Must’ voor 
hen, die weer eens wat anders willen beluisteren dan de platgetreden paden van de oudestijl 
orkesten. Geluidskwaliteit uitstekend, in aanmerking genomen, dat enkele opnamen nog in het 
akoestische tijdperk zijn vervaardigd, maar voortreffelijk gezuiverd van storende smetten. De cd 
is te bestellen bij Timeless, P.O. Box 201/6700 AE Wageningen. Of, kijk even op de site 
www.music.com/timeless

                                                                   Wim Keller
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LAKE –CD Chris Barber 1961-62
In het kader van het integraal heruitbrengen van de oude lp’s van de Chris Barber Band, dit 
keer een keuze uit opnamen, die de band maakte in de periode 1961-62. Zelf was ik toen 
niet zo’n Barber fan, maar mijn belangstelling groeide door een ep’ tje dat ik te pakken kreeg 
met 4 opnamen van zangeres Ottilie Patterson( Sings The Irish). Haar heldere stem en vrolijke 
uitstraling maakten er een aantrekkelijk schijfje van en ik heb het letterlijk grijs gedraaid. De be-
geleidende band van Chris Barber had een metamorfose doorgemaakt. De smaakbepalende 
klarinettist Monty Sunshine was vervangen door de meer lyrisch spelende Ian Wheeler en dat 
was klankkleur bepalend. De opnamen van deze dubbelaar komen uit dezelfde periode en we 
vinden er gelukkig nog een aantal gezongen nummers van Ottilie op terug. De Band van Chris 
Barber was een trendsetter en na de successen van Mr. Acker Bilk en Terry Lightfoot moest 
ook hij kleur geven aan de Trad boom. Helemaal gelukt is dat niet, want oorspronkelijk als New 
Orleans Jazzband begonnen, had de band moeite om binnen de commerciële Trad zijn plekje 
te veroveren. Niet getreurd, het aangebodene was aantrekkelijk genoeg om even vier lp’s en 
een paar ep’s vol te spelen, die door het Columbia label op de markt werden gebracht en vlot 
werden verkocht. Op de eerste 12 opnamen van schijf 1 horen we Ian Wheeler ook op sopraan- 
en altsax, waardoor de band toch even iets anders klinkt dan voorheen. Het repertoire werd 
een mix van typische Chris Barber aanpak, New Orleans March, gospel, jazz standards en pop 
songs Het resterende gedeelte wordt vol gemaakt met enkele Barber-, Wheeler- en Patterson 
composities en enkele kaskrakers revival en Trad Tavern, afgesloten met een nummer met de 
ludieke titel King Kong.  Schijf 2  begint met een aantal New Orleans tradionals waarbij ook weer 
enkele Barber composities, o.a. Cottage Crawl.  Ottilie Patterson horen we in de krakers When 
The Saints Go Marching In, de Mountains Of Mourne en Mama,He Treats Your Daughter Mean. 
Op schijf 2 vinden we ook een aantal opnamen die de band maakte tijdens een tournee door 
Hongarije;  daar horen we weer een nieuwe versie van Trad Tavern en natuurlijk de kraker Ice 
Cream.Het schijfje wordt afgesloten met een gastoptreden bij The Laurie Johnson Orchestra,  
Doin’The Racoon, waar we op trompet Al Fairweather, op klarinet Sandy Brown en Bill Bramwell 
op gitaar horen. Het begeleidende boekje is, als vanouds, Lake kwaliteit met een paar leuke 
foto’s en de hoestekst werd weer gespreven door Paul Adams, de niet aflatende stuwende 
kracht achter het Lake Label. Al met al een zeer aantrekkelijke koop, twee cd’s voor de prijs van 
één. Te bestellen bij Timeless in Wageningen.

Wim Keller
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Jazz op reis
Het kleine plaatsje Abersoch in Noord 
Wales (UK) organiseert sinds 2001 
een van de populairste jazzfestivals in 
Wales. Er is in de pittoreske kustplaats 
inmiddels al een lange rij  Europese for-
maties voorbijgekomen, waarbij voor 
Enkhuizen twee namen extra in het oog 
springen. Dat zijn T.J. Johnson and his 
band en ‘onze eigen‘ Oriental Jazzband. 
Deze twee formaties zijn al vele jaren 
vaste gasten in Abersoch, waarbij de 
Oriental ieder jaar haar eigen  ‘second 
line’ meeneemt . Deze bestaat - onder 
meer - uit de families Woestenburg en 
Van Tongeren uit Enkhuizen. Dineke en 
Fons Woestenburg gaan dit jaar al voor 
de 12e keer naar het festival in Wales.                              
   
Naast volop jazz, vindt u in Abersoch 
overigens ook fantastische stranden, 
zeilgelegenheden en adembenemende 
landschappen. Door de jaren heen is 
er een hechte band ontstaan tussen de 
organisatie van het festival in Abersoch 
en het jazzfestival in Enkhuizen. Organi-
sator John Wormald en medewerkers 
Kate en Andy Fletcher zijn vaste gasten 
in de haringstad tijdens ons festival. Bij 
de wederzijdse bezoeken worden er 
over en weer slaapplaatsen aangebo-
den en is er op de maandag na het fes-

tival altijd een 
gezamenlijke 
maaltijd. 
In Abersoch 
staan er dan 
altijd pannen-
koeken op het 
menu. 
‘Participatie 
jazz’ ten voe-
ten uit.

  
               

Leden van de ‘Huisband’ Oriental en volgers Fons en
Doris Woestenburg  en Rem Schuijt uit Enkhuizen.

Kate en Andy Fletcher voor de streetparade met o.a. 
 de Oriental Jazzband.

‘Big’ John Wormald

Tijdens de streetparade in Abersoch draagt Andy Fletcher  een vlag 
van het jazzfestival in Enkhuizen.
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Als vriend van Jaap de Wit werd hij besmet met het jazz-
virus. Vanaf het begin van het Enkhuizer Jazzfestival is 
hij nauw betrokken bij deze organisatie: Joon Kornalijn-
slijper. Werkploeglid, loodgieter en nu voorzitter a.i. van 
de stichting Jazz Festival Enkhuizen ‘06. “Het is allemaal 
de schuld van Jaap de Wit. Wij zijn al bevriend vanaf de 
kleuterschool en daar wij schuin tegenover elkaar woon-
den in de Westerstraat, hebben we veel tijd met elkaar 
doorgebracht. We zaten samen op de Scouting en gingen 
naar dezelfde lagere school, de Boschschool. Ik ken Jaap 
niet anders dan gek van oudestijl jazz. Toen ik mijn eer-
ste plaat kocht van Paulus de Boskabouter, kocht hij zijn 
eerste dixieland-plaat. Ik ben eigenlijk a-muzikaal, speel 
zelf geen instrument, maar houd van diverse muziekstijlen. 
Op de lagere school mocht ik niet eens meezingen, want 
dan bracht ik anderen van de wijs. Jaap ging al jong bij 
zijn tante op pianoles, maar in de jaren daarna kwamen er 
steeds meer instrumenten bij. Wat Jaap zag, bespeelde hij 
binnen korte tijd zelf en we hebben heel wat instrumenten 
naar zijn kamer gedragen. 
Vanaf de oprichting van de Freetime zat ik elke dinsdag-

avond op een bierkratje te luisteren. De openbare repetities van de band bij Jan Bok zijn legen-
darisch. Wij sponsorden toen Heineken en nu is het bij het festival andersom. Daar waar de 
Freetime ging, ging ik ook. Jaap vroeg in 1970 of ik met hem mee wilde naar het eerste jazz-
festival in Breda. Met de bestelauto van De Wit zijn we heengegaan. We parkeerden achter het 
Turfschip, zodat we na het concert zo de auto in konden rollen. De luchtbedden lagen al klaar. 
Daarna zijn we nog een paar keer geweest. Met Jaap de Wit en Klaas Kok hebben we toen een 
keer in Princenbeek gekampeerd. Een heel eind fietsen elke dag, hetgeen er niet makkelijker 
op werd toen ik tijdens een van de fietstochten een krenk brak en ik dus met één pedaal verder 
moest. Steeds meer Enkhuizer jazzfanaten bezochten Breda.  En daar begon het te kriebelen. 
We moeten toen iets gezegd hebben van dat kunnen we zelf ook wel in Enkhuizen.”

Waterballet
Piet de Wit pakte de handschoen op en in 1973 was de eerste kroegentocht geboren met vijf 
bandjes en vijf kroegen. “In 1976 kwam voor het eerst de hal erbij, zodat we een groot ope-
ningsconcert konden organiseren. Scouting was er toen ook bij betrokken. We moesten in de 
hal van alles aanleggen, zoals - bijvoorbeeld - telefoon. Je moest tenslotte iedereen tijdens zo’n 
concert kunnen bereiken. Bij de streetparade gebruikten we walkie-talkies. In de hal was geen 
toilet, dus die hadden we buiten neergezet en we hadden met de Scouts een gang gemaakt 
van dekzeil, hout en touw. Daar waren ze natuurlijk heel goed in. Ik had de waterleiding in de 
hal aangelegd, zodat de bierglazen goed gespoeld konden worden. Voor de afvoer boorden 
we gaten in de muren, die we na afloop weer dichtmaakten en het jaar daarop zo weer konden 
gebruiken. De waterleiding was gemaakt van tuinslangen, die met slangenklemmen aan elkaar 
zaten. We moesten de druk wel goed verhogen, daar er anders bijna geen water uitkwam. De 
slang hing boven het publiek en was aan het einde van de avond behoorlijk opgezwollen, dat 
was bijna een waterballet geworden. Het aansluiten van de bar, de toiletaanvoer en alles wat 
met loodgieterwerkzaamheden had te maken, was mijn specialiteit. In elke locatie waar we 

Jacintha Floris sprak met 
Joon Kornalijnslijper

Norbert Reijngoud Fotografie
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zaten, de werf, de gemeentehal, de papierfabriek, de Nieuwe Doelen, moest wel iets gebeuren 
op het loodgietervlak. Zelfs in de Nieuwe Doelen heb ik onder de vloer gelegen om voorzienin-
gen te maken voor een extra bar. De papierfabriek was indertijd zo lek als een mandje. Het dak 
was af (kapot, red.), dus wij hadden overal dekzeilen neergelegd en in de artiestengang achter 
de podia moest je over plankjes lopen wilde je geen natte voeten halen. Overal stonden bakken 
en emmers, dat had ook wel weer iets. Daarnaast ging ik samen met Piet de Wit genoeglijk wat 
piano’s rondbrengen en hingen wij posters op door heel West-Friesland.  Een mooie tijd als 
werkploeglid.”

Wijze uilen
Eigenlijk vond Joon de jaren in de werkploeg nog leuker dan zijn huidige werk voor het jazzfesti-
val. Een maal per jaar een dag of veertien er tegenaan met een leuke groep mensen. “Bestuurs-
werk is gewoon anders. Ik ben daar zomaar ingerold. Het leek ernaar uit te zien dat het festival 
van 2006 het laatste zou zijn, want het hele bestuur stapte op. Tijdens dat festival was dat na-
tuurlijk het gesprek van de dag, dus hebben we diverse mensen aangesproken om te kijken of 
we een nieuw bestuur konden gaan vormen. Een koppeltje jonge mensen en Piet en ik kwamen 
bij elkaar. De organisatie van het festival werd besproken en ze wilden allemaal meedoen, maar 
dan moesten de “wijze” (of was het oude) uilen er ook in gaan zitten, dus ik kreeg een bestuurs-
functie. Inmiddels ben ik de enige van die club die er nog in zit, of zou dat juist de reden zijn….? 
Geen tijd meer, verhuizen, ziek, andere gezinssituatie, liever een andere functie dan in het be-
stuur, er zijn tal van redenen die ervoor kunnen zorgen dat iemand toch moest kiezen om een 
bestuursfunctie vaarwel te zeggen en we weer op zoek moesten naar nieuwe bestuursleden. 
We zijn nu even voorzitterloos en dat heb ik ad interim opgepakt, maar ik ben natuurlijk wel met 
mijn laatste stukje van de jazzcarrière bezig. Dit is de derde stichting, die het jazzfestival organi-
seert en we gaan er ook dit jaar weer een mooi festival van maken.
Afgelopen jaar vierden we het 40-jarig jubileum en dat was een enorm gebeuren. Maar ook dit 
jaar wordt het een ongelofelijk mooi programma. We krijgen weer een openingsconcert met een 
toporkest op vrijdagavond. Op zaterdag, overdag, besteden we aandacht aan de jeugd die zelf 
jazz speelt en natuurlijk weer met de Umbrella Parade. We hebben wat goed te maken voor de 
kinderen, want die hebben het vorig jaar erg koud gehad aan de Dijk, dus we gaan een Parade 
houden van podium naar podium. We hebben weer twee buitenpodia en ’s avonds zijn er zes 
locaties die meedoen met de pubjazz tijdens het eerste deel van de avond. Daarna wordt het 
gezamenlijk afgesloten in de grote locatie. Op zondag zal de kerkviering waarschijnlijk weer op 
dezelfde plek worden gehouden als de concerten en natuurlijk het Bloody Mary als afsluiting, 
met daarbij een echte knaller als laatste orkest. We hebben nog steeds een geweldige ploeg 
vrijwilligers die veel werk verzet. De meesten komen ook zelf echt voor de muziek, maar er zijn 
er ook bij die tussen hun klussen naar huis gaan en zeggen: bel me maar als je mij nodig hebt, 
dan kom ik weer terug. Die vinden de klus op zich gewoon leuk om te doen en dat is natuurlijk 
prima. Ik vind het zelf ook altijd een uitdaging om van een fabriek of schuur een mooie concert-
zaal te maken. Onder bestuursleden en coördinatoren moeten wel mensen zitten die affiniteit 
met de muziek hebben. Beslissen welke bands je laat spelen is best lastig. Daarbij moet je ook 
de financiën in de gaten houden. Er gaan heel wat euro’s in om. Tegenwoordig weet je pas tij-
dens het festival of de kaartverkoop goed gaat. Mensen zijn niet meer zo vlug met het bestellen, 
ze zijn afwachtend. Het gevaar is dan wel dat de boel is uitverkocht en dat is afgelopen jaar ook 
gebeurd. Iemand kwam uit IJmuiden en kwam dus voor niets, want er was geen kaart meer.”

Ontiegelijk zootje
“Ik luister graag naar oudestijl jazz. Maar ik houd ook van andere muziek. Het hangt van je 
stemming af waar je naar gaat luisteren. Boudewijn de Groot, Guus Meeuwis,  X Japan, Katzen-
jammer en Within’ Temptation behoren tot mijn favorieten. In de jazzmuziek trekt de diepgang 
mij aan, mensen worden er blij van en het ligt mij toevallig lekker in het gehoor. De bandleden 
moeten in staat zijn om ergens samen aan te beginnen, er onderweg een ontiegelijk zootje van 
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te maken en vervolgens samen te eindigen. En dat elk nummer weer, dan doe je het goed. Er 
is een collectief én er is aandacht voor elke solist, want ieder komt aan bod. Het is een men-
selijke soort muziek. Als bandlid kijk je ook of je buurman geniet en of het publiek het naar de 
zin heeft. Publiek en muzikant, je bent allebei nodig. Samen is voor mij altijd de leidraad voor 
alles. De klarinet heeft mijn voorkeur. Dit instrument heeft een mooie, ronde, zwoele klank. Ik 
heb ook veel affiniteit met Klezmer muziek, waarbij de klarinet ook het beste kan kletsen. Ik heb 
wat minder met het koper, hoewel wat Jaap de Wit op de sousafoon doet, is natuurlijk wel de 
saus op het geheel. De Freetime is skyhigh geweest als band, begonnen als jonge honden. En 
datzelfde zie je ook bij the Oriental. Ik ben gek op bands die een beleving neer kunnen zetten. 
Dus niet alleen maar mooie muziek, maar net even  meer. Dat was ook zo geweldig bij de Animal 
Crackers. Genieten kan ik van optredens van Babylon Circus. Die maken muziek die niet te vat-
ten is in alleen maar jazz, maar het omvat veel meer. Het swingt enorm. Op Lowlands heb ik een 
paar jaar terug met mijn dochter Evelyn vooraan gestaan bij deze band. We stonden met nog 8 
mensen al vroeg in een enorme grote tent te wachten.  Langzamerhand komen er wat mensen 
bij en toen ik bij het begin van het eerste nummer achterom keek, stond de tent afgeladen vol. 
Een geweldige happening. Ik vind het leuk om dit soort dingen ook met mijn kinderen te doen. 
Mijn dochter Evelyn heeft jaren klarinet gespeeld en mijn zoon Sam speelde vroeger gitaar. 
Beide instrumenten staan nu even werkeloos in de hoek. Tijdens de afwas hebben we altijd een 
muziekmoment. Dan ga ik samen met Sam even los en gaat de muziek lekker hard. Ik houd 
ook van musicals. De eerste keer dat ik naar een musical ging, was met mijn vader en moeder. 
We gingen naar Anatevka met Lex Goudsmit in Carré. Met mijn eigen gezin ben ik naar Sissi 
geweest en natuurlijk naar jazzfestivals buiten Enkhuizen. Ik vond Papa Bue en Mr. Acker Bilk 
altijd heerlijke muziek. Ik weet dat ik met Jaap naar Dendermonde zou gaan voor een festival, 
want daar zou Papa Bue optreden. We zouden in eerste instantie met nog een stel gaan, maar 
het werd een touringcar vol. Het was mooi weer, dus we hadden alleen zomerkleren aan. Tot 
we er achter kwamen dat het een buitenconcert was en we kregen het behoorlijk koud. Als ik 
aan dit concert denk, dan komt de zure mayonaise met de Belgische frieten zo nog boven. Op 
de terugweg gingen we met de banjokist rond voor een fooi voor de chauffeur. Iedereen had 
zo genoten, dat er heel wat geld in de koffer verdween en de chauffeur bijna een weekloon als 
fooi meekreeg.”

10.000-ste bezoeker
Joon gaat naar de jazzclub zo vaak als hij kan. “Ik red het niet altijd, maar ik vind het een prach-
tig iets om naar toe te gaan. In den lande bekeken is het wel heel bijzonder dat de club het zo 
goed doet. Ik vind het zelf een mooie ambiance, zie daar veel kennissen en ze hebben meren-
deels gewoon lekkere orkesten. Ik ben overigens ook nog een keer de 10.000-ste bezoeker van 
de jazzclub geweest en kreeg toen een jaar lang gratis lidmaatschap. Format, tijdstip, locatie is 
allemaal goed. Je hebt luister- en kletspubliek en dat is weleens lastig. Ik zit zelf graag achterin, 
kan dan overal overheen kijken. Maar ik sluit mij ook geregeld aan bij het kletspubliek. Daar 
staan vaak ook werkploegleden, dus dan kun je weer even bijpraten.”   Ook al geeft Joon aan, 
met het laatste stukje bestuurlijke jazzcarrière bezig te zijn, hij zal er altijd bij betrokken blijven. 
Ruim 40 jaar betrokkenheid is niet zomaar over!

Jacintha Floris 


