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Intro
Eendagsvliegen. In de muziekwereld zijn er veel van. Iedereen kent wel een nummer, dat een 
groep of een persoon voor even onsterfelijk heeft gemaakt, al was het alleen maar in de eigen 
omgeving: een zingend familielid, een drummende buurman of een gitaar spelende vroegere 
klasgenoot.

Lang geleden, in de tijd van de BB-ruitjes en het haar-op-zolder, kende ik ook zo iemand. Hij zat 
bij mij op school en was bij de meisjes mateloos populair; het prototype van de mooie jongen. 
Ik keek letterlijk (hij was 1.98 m) en figuurlijk tegen hem op, want hij speelde in een coverband 
en zowaar – ze hadden een hitje gescoord. 

Jaren later kwam ik hem tegen in een jazzcafé in Amsterdam. Hij was uiterlijk niet veel veran-
derd, nog altijd even lang en knap. Er hing een soort melancholie om hem heen. Het was geble-
ven bij dat ene succesje en ondanks dat ze best veel optraden, was het grotere werk er nooit 
van gekomen. Hij nodigde me uit naar een optreden van de band te komen luisteren. Natuurlijk 
ging ik. Ik vond hem altijd al geweldig, al gebiedt de eerlijkheid mij te zeggen dat dat niet door 
zijn muzikale kwaliteiten kwam.

Die bewuste avond praatte hij veel. Ik knikte en lachte wat. Ik verstond er namelijk niks van, 
want ik was zo doof als een kwartel vanwege een stevige oorontsteking en bovendien zat ik 
onder de pijnstillers. U begrijpt – er kwam geen vervolg.

Nog niet zo lang geleden kwam ik hem weer tegen. Nog even lang en aantrekkelijk, al had 
ook bij hem de zwaartekracht zijn werk gedaan. Toch lachten zijn ogen net als toen. En ja, hij 
speelde nog af en toe. Zucht…

Nelleke van den Anker

COLOFON
Sgt. Pepper’s Hot News, clubblad van de Sgt. Pepper’s Jazz-Club, Enkhuizen, verschijnt 4 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 
 0228 - 31 47 91  Sgt. Pepper’s Jazz-Club:
Redactie: Financiën donateurs, sponsors en adverteerders: Zuider Havendijk 60 
Jacintha Floris (hoofdredacteur) 06 - 27 82 39 29  1601 JD Enkhuizen
Wim Keller Sgt. Pepper’s Jazz-Club E-mail: info@sgtpeppersjazzclub.nl
Aart Lub Bestuur:   Website: www.sgtpeppersjazzclub.nl
Lies Turksma Sam Verbeek  voorzitter,
Nelleke van den Anker   muzikale contacten Correspondentie-adres
 Gerrit Piso  bestuurslid en pr Redactie Sgt. Pepper’s Hot News
Ereleden bestuur: Harry Jans,  René Slagers  secretaris Talingshof 8    1602 NX Enkhuizen 
Jan Jaap Kroeb, Frank Sprong. Kees Knijnenburg penningmeester
Medewerkers van verdienste:    Opmaak en dtp:  
Helma Mol, Jaap Robijn,     Jurie de Boer 
Ad Schager, Dick Turksma Niets uit dit blad mag worden overgenomen Druk: 
(hoofdredacteur en  zonder schriftelijke toestemming van de redactie. Harry Posthumius
vormgever Hot News).
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Skroiverai van het bestuur
Ja beste jazzliefhebbers, het einde van 2015 begint langzamerhand in zicht te komen. Op naar 
het 24ste bestaansjaar van de club. Laten we zeggen, nu nog één ‘gewoon’ jaar, want in 2017 
gaan we helemaal los in het 25ste jaar van Sgt. Pepper’s Jazz-Club. Zover is het nog niet, maar 
uw bestuur is wel drukdoende om ook voor 2016 een topprogramma neer te zetten. Kunt u 
nagaan wat u in 2017 krijgt voorgeschoteld. Een klein tipje voor volgend jaar: uit New Orleans 
staat trompettist Leroy Jones op onze bühne. In de maanden november en december 2015 
ontvangen we respectievelijk de Deense band Doc Houlind Revival All Stars en als jaarafsluiter 
één van de betere Enkhuizer bands, de Oriental Jazzband 

Wat was er nu aan de hand op de clubmiddag in september j.l.?
Kort voor de middag werd ik benaderd door een lid van de Savannah Jazzband, met de trieste 
mededeling dat drummer/leider John Meehan was getroffen door een hartaanval. Hij heeft het 
gelukkig overleefd, maar moet momenteel in de rustmode. Om het nog erger te maken, bij hun 
klarinettist-saxofonist Roger Myercough werd prostaatkanker ontdekt in een bepaald stadium. 
U zult begrijpen, dat dit enorm is aangekomen in de band en dat spelen voor hen -voorlo-
pig- onmogelijk is. Voor de band een afschuwelijke toestand, maar voor de club ook naar. Het 
gelukte het bestuur - met zweetdruppels - op korte termijn een andere band neer te zetten. 
Nogmaals onze dank aan Auke, Bob, Edwin, Jaap, Jeroen, John. En voor mij was het weer een 
eer, om met jullie kanjers mee te spelen!

Nieuw bestuurslid
Tot het bestuur is toegetreden Rowan Bijl. Ongetwijfeld kent u Rowan, hij is de banjoïst van de 
Herringtown Jazzband. Dat Rowan uit een muzikaal gezin komt hoeft ook bijna geen nader 
betoog; vader Willem speelde trombone in de Single House Jazzband, Hot Revival Stompers 
en tegenwoordig in Lollapalooza. Ook vormt Rowan met Nienke Veldhuis een muzikaal duo. 
Hij heeft de portefeuille op zich genomen om de jazz te promoten bij jongeren en zit boordevol 
ideeën op dit gebied, waardoor er nog meer ‘swing’ in de club gaat komen. Rowan werkt als 
opticien bij Flevo Optiek in Dronten. Het bestuur is blij met deze uitbreiding en verjonging.

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

43ste Jazzfestival Enkhuizen
Even voor uw agenda: de 43ste editie staat vast: van 3 tot en met 6 juni 2016.

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. Heeft 
u interesse om over te stappen, neem dan contact op met het bestuur. 

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.
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Jazzclub Assen 
www.jazzclubassen.nl
Champ 'Aubert Jazzclub Driebergen 
www.champaubert.nl
Charlestown Jazzclub Nijmegen
www.everyoneweb.com/charlestown
Eindhovense Jazzclub OSJE
www.osje.dse.nl
Haagse Jazzclub
www.haagsejazzclub.nl
Jazz at the Rhine Town Club, Wageningen
www.jazzclubwageningen.nl
Jazzclub  Jazz Hall ’72 Gorinchem
www.jazzhall72.nl
Mardi Gras Jazzclub Oss
www.jazzoss.nl

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

De Jazzclubs

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

Spelregels bij het jaarlijkse donateursbedrag
Opzeggen vóór 1 november van het lopende kalenderjaar, anders volgt stilzwijgende verlen-
ging. Dit geldt zowel voor de donateurs die – nog - per nota betalen alsmede die een machti-
ging 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. 

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

Sam Verbeek
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Even terugkijken 27 september
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Foto’s: Cor Dekker

Zondag 15 november 2015, 14.00 – 18.00 uur. Het Peperhuis, Wierdijk 18, Enkhuizen

Bezetting:
Soren ‘Doc’ Houlind -trompet, zang
Jesper Capion Larsen -klarinet
Peter Goetz  -trombone
Lis Kroyer  -piano
Ebbe Kjaergard Hansen -banjo
Holden Fogh  -bas
Didier Geers  -drums

De formatie rond de Deense trompettist Doc Houlind, bestaat uit zowel jonge talentvolle- als 
zeer ervaren muzikanten met een grote passie voor traditionele New Orleans jazz. Muziek zoals 
die gespeeld werd door bekende Amerikaanse bands, die in de jaren zestig als vertegenwoor-
digers van de jazz revival periode naar Europa kwamen. De bekendste voorbeelden van deze 
formaties waren Kid Ory en uiteraard Louis Armstrong, maar ook niet te vergeten, de George 
Lewis Jazz Band.
In 1971 is Doc Houlind, na een muziek opleiding in New Orleans, begonnen als drummer en 
speelde vervolgens met, onder andere, Papa Bue’s Viking Jazz Band en ook met Lillian Boutte. 
Begin 2004 stopte ‘Doc’ als drummer en maakte een lang gekoesterde wens waar, om als 
trompettist de frontman van een New Orleans band te kunnen zijn en daarmee zijn geliefde 
revival jazz te spelen. 

Aart Lub

Doc Houlind Revival All Stars (DK)
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Zondag 20 december 2015, 14.00 – 18.00 uur. Het Peperhuis, Wierdijk 18, Enkhuizen.

Bezetting:   
Bram van Tongeren -kornet
Harm Hillegers  -klarinet, alt-saxofoon
Lorenzo Lorenzoni  -trombone
Carmen Vos  -piano
Jeen Rabs  -banjo
Lauryan Feijen  -contrabas
Bob Leijen  -drums, zang

The Oriental Jazzband is een muzikaal topproduct uit Enkhuizen. De band is uitgegroeid tot een 
formatie met een volwassen uitstraling en een bekend gezicht in de nationale- en internationale 
jazzscene. Het orkest bestaat uit een groep muzikanten met een passie voor New Orleans jazz, 
waar zij een persoonlijke twist aan hebben gegeven. Het resultaat is een eigen geluid waar-
uit duidelijk invloeden van verschillende muziekstijlen hoorbaar zijn, zoals rock&roll, country en 
rhythm&blues. 
De band speelt al geruime tijd samen en is een vriendenclub geworden die met elkaar kostbare 
herinneringen deelt. Dit is terug te zien in de energie die de band uitstraalt op het podium. Deze 
energieke muzikale cocktail heeft er voor gezorgd dat de Oriental Jazzband de afgelopen jaren 
op grote internationale jazz events is uitgenodigd. Enkele voorbeelden hiervan zijn het Riverboat 
jazzfestival (Denemarken), het prestigieuze jazzfestival in Ascona (Zwitserland) en de legendari-
sche 100-club in Londen. 
The Oriental Jazzband weet jongeren ervan te overtuigen dat jazz hele hippe muziek kan zijn, 
zonder het traditionele karakter van deze muzieksoort uit het oog te verliezen. Het Peperhuis zal 
vanmiddag dan ook zeker weer een ontmoetingsplaats zijn voor jong en oud. 

Aart Lub

The Oriental Jazzband
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Alan Lomax en John Lomax 

JAILHOUSE BLUES 
Het levensverhaal van Huddie Ledbetter, beter bekend als Lead Belly

Aanleiding voor dit artikel is een publicatie in de Volkskrant  van 24 april j.l., waarin de uitgave 
aangekondigd wordt  van een nieuw boek, aangevuld 
met 5 cd’s, dat wel het volledige verhaal vertelt van Hud-
die Ledbetter, de zwarte blueszanger, die wel meer dan de 
helft van zijn leven, wegens moord, in de gevangenis heeft 
gezeten.  De waarheid achter dit verhaal zal wel nooit met 
zekerheid vastgesteld kunnen worden, omdat de gege-
vens van die aanklachten in die roerige periode niet meer of 
moeilijk te achterhalen zijn, maar wel kunnen we gevoeglijk 
aannemen, dat  hij bij de moordaanslagen aanwezig was. 
Het boek, uitgegeven door de Smithsonian Folkways Re-
cording/ Distributie  Music & Words, kost $ 90,--. Zelf heb 
ik een reeds eerder uitgegeven exemplaar van de Smithso-
nian Folkways, uitgave 1994, LEAD BELLY’S Last Sessi-
ons, dat een volledig overzicht geeft van de laatste jaren 
van zijn leven, waarin de legendarische blues zanger - die 
zichzelf op de  twaalf snarige  gitaar begeleidt – en van 
concertzaal naar universiteitsaula, radio- en grammofoon-

platenstudio trekt, om zijn repertoire, dat uit wel meer dan 500 songs bestaat, te laten horen. 
Het artikel in de Volkskrant, geschreven door Robert van Gijssel, geeft een beknopt overzicht 
van het turbulente leven van deze bluesman en begint met de opname in 1933 - gemaakt met 

een draagbaar opname- apparaat, 
dat zelfs in die tijd al heel bijzonder 
was - in de Angola Prison, waar 
Leadbelly uit zijn cel werd geplukt, 
een gitaar in zijn handen gedrukt 
kreeg en mocht gaan spelen en 
zingen. Later is er over dit voorval,  
in de film ‘LEADBELLY’, die over 
zijn leven is gemaakt - in opdracht 
van de Library of Congress - een 
iets andere versie gegeven door 
vader en zoon -John en Alan - Lo-
max : hij stond stenen te bikken, 
toen een gewapende bewaker 
hem kwam halen. De film is op het 
internet te bekijken: ‘Leadbelly the 
Movie’ en duurt ongeveer ander-
half uur. Het geeft een enigszins 

vertekend beeld van het leven in de zuidelijke staten van Amerika, maar toont aan de andere 
kant ook weer een aardig beeld van hoe het leven van een muzikant er in die tijd uitzag. Ook 
de verhoudingen tussen blank en zwart worden duidelijk aangestipt en niet te vergeten de er-
barmelijke omstandigheden, waaronder de zwarte minderheden in die tijd, enkele jaren na de 
afschaffing van de slavernij, in het zuiden van de Verenigde Staten moesten leven. Zelf kwam 
ik pas in de jaren zestig in aanraking met de geweldige muziek, die Huddie Ledbetter heeft op-
genomen en dan nog via opnamen van anderen: o.a. Lonnie Donnegan met ’The Rock Island 

Huddie Ledbetter
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Line’, Pete Seeger met ‘Goodnight Irene’en Mungo Jerry met ‘There’ s A Man Going ‘Round, 
Taking Names’.

Lead Belly, de meest veelzijdige van de zan-
gers van de Afro-Amerikaanse  traditie. 
Soms zijn bijnamen beledigend, soms heel 
toepasselijk. In het geval van Huddie Led-
better was de bijnaam Lead Belly of Lead-
belly treffend. Als een bijnaam iéts zegt over 
iemands persoonlijkheid, dan kon dié naam 
niet beter zijn gekozen. Sinds hij in de jaren 
veertig van de twintigste eeuw roem ver-
gaarde, werd zijn naam vaak aan elkaar ge-
schreven, maar hij schreef hem zelf als twee 
woorden en wie zijn wij, om de man, die be-
weerde meer over muziek te weten dan wel-
ke andere muzikant ook, tegen te spreken.  
Lead Belly was ook een vermeende moor-
denaar, een versierder en met name voor 

blanken in de jaren na de Tweede Wereld Oorlog, de man die hen met de blues deed kennisma-
ken. De man, die de Amerikaanse folkmuziektraditie van een soundtrack  voorzag, werd in 1888 

geboren als Huddie William Ledbetter. Zijn 
ouders waren deelpachters in Mooringsport, 
Louisiana; zijn moeder was half Cherokee-
indiaan en woonde met zijn vader Wess op 
een plantage. Toen hij vijf was verhuisde het 
gezin naar Texas. Hij verliet het ouderlijk huis 
op jonge leeftijd en er is weinig bekend over 
zijn jeugd. Hij ontmoette Blind Lemon Jeffer-
son, die een twaalfsnarige gitaar bespeelde 
en die hem de beginselen van het spelen op 
deze gitaar bijbracht. Hij tourde een tijdje 
met hem rond, maar raakte verstrikt in een 
gevecht en kwam in de gevangenis terecht. 
Rond 1915 kwam hij vrij en werkte een tijdje 
als boerenknecht, maar kwam in 1917 toch 
weer in de problemen, toen, tijdens een ru-
zie, een man neergeschoten werd. Hij werd 
ervoor veroordeeld en kreeg 33 jaar dwang-
arbeid aan zijn broek hangen. Hij nam een 
schuilnaam aan en ging de komende jaren 

als William Boyd door het leven. De vindingrijke Leadbelly had zich inmiddels op de gitaar en 
de bluesmuziek  geworpen en liet geen gelegenheid voorbijgaan om zijn liedjes te zingen. Niet 
alleen werd dat door zijn medegevangenen gewaardeerd, maar ook werd hij uitgenodigd op 
de feestjes van de gouverneur van Texas,  Pat Neff, om zijn tuinfeesten op de luisteren. Het 
bleek hem geen windeieren te leggen, want na herhaalde verzoeken en door zijn voorbeeldig 
gedrag kreeg hij in 1925 gratie. De inmiddels door de wol geverfde Leadbelly nam zijn leventje 
als reizend muzikant weer op, met alle gevaren van dien. Zijn volle twaalfsnarige  gitaarspel 
sloot wonderwel aan bij de barrelhouse pianisten van  de rosse buurt van Shreveport. Het ruige 
muzikantenleven in de kroegen van de zuidelijke staten van Amerika, zijn heetgebakerde ka-
rakter en zijn ijzersterke gestel waren er de oorzaak van, dat hij weer bij een vechtpartij be-
trokken werd en daarvoor weer in de Angola Prison Farm terecht kwam, waar hij dus stenen 

Cover van de Rock Island Line

Leadbelly de vermeende moordenaar
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moest bikken. Zijn doorbraak zou komen, toen op verzoek van de Library of Congress, de 
heren John en Alan Lomax met hun opnameapparatuur het land af struinden om Amerikaanse 

volksmuziek te registreren en voor het na-
geslacht te bewaren. Zij waren zo onder de 
indruk van het krachtige spel en zang van 
Leadbelly, dat zij ook weer een verzoek 
tot gratie indienden bij de gouverneur van 
Louisiana. Het lukte voor de tweede maal 
en hij was weer een vrij man; nam de baan 
aan om als chauffeur voor de Lomaxes te 
gaan werken en kon zo ook af en toe optre-
den. Hij reisde langs de universiteitssteden 
met zijn repertoire van folksongs en blues  
en ontdekte, dat hij door de studenten 
op handen werd gedragen. Hij ontmoette 
Pete Seeger, een banjo spelende jonge-
man, zoon van een beroemde musicoloog 
en werd bevriend met hem. Pete zou later 
verschillende songs van Leadbelly op het 
repertoire zetten en een miljoenen hit heb-
ben met ‘Goodnight Irene’, maar de song is 
ook opgenomen door countryzanger Slim 
Whitman. Lead Belly belichaamde de hele 
zwarte periode van square-dance  tot blues 
in de jaren dertig/veertig. Halverwege de ja-

ren dertig besloot Lead Belly zich in New York te vestigen. Hij maakte zijn eerste commerciële 
opnamen in 1935 voor het ARC label. Lead Belly leerde Josh White kennen, ook een lieveling 
van links New York en via Pete Seeger kwamen zij in contact met Woody Guthrie. Er bestaat 

geen twijfel over, dat Lead Belly populairder 
was  bij blank publiek, dat vooral zijn platen 
kocht. Lead Belly had zelfs meer invloed 
dan Josh White bij de introductie van de 
blues en de folktradities  van zwart Amerika 
bij  jonge blanke Amerikanen. Lead Belly 
was geen traditionele blueszanger, hij was 
een echte liedjeszanger en zong blues, spi-
rituals, dansmuziek en ballades. Alles waar 
zijn publiek om vroeg; het was dan ook 
maar goed,dat hij - volgens eigen zeggen 
- meer dan  500 liedjes kende: ‘ The Gallis 
Pole’,’Pick A Bale Of Cotton’, ‘John Hardy’, 
‘Cotton Fields’, en ‘Mary Don’t You Weep’, 
waren allemaal even populair.  Zijn nieuwe 
vrienden konden zijn driftige temperament  
echter niet kalmeren. In 1939 kreeg hij weer 
een gevangenisstaf opgelegd, deze keer, 
omdat hij tijdens een gevecht in Manhat-
tan een man had neergestoken. Nu ging hij 

naar de New York State Prison op Rikers Island, waar hij zijn staf uitzat. Hij leerde Sonny Terry 
en Brownie Mc Ghee kennen, die eveneens geliefd waren bij de incrowd in New York. De meest 
productieve periode van zijn carrière brak aan, hij was inmiddels zo populair geworden, dat 
hij zijn hele repertoire op de plaat kon opnemen, sterker nog, veel opnamen werden met de - 

Pete Seeger zingt “Goodnight Irene”
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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!

pas in gebruik genomen - bandrecorder live opgenomen, via de radio, studio en concertzaal. 
Opgenomen op 15 juni 1949 in  concert, University of Texas, later op lp uitgebracht in 1973 

op Playboy/119. Het is een prachtig voorbeeld, 
dat Hugh Hefner niet alleen schaars geklede 
dames in zijn Playboy Magazine uitbracht, 
maar ook deze, in 1973 voor Playboy Records 
uitgebrachte langspeler, waarop we wel de be-
langrijkste songs van Lead Belly terugvinden: 
‘Goodnight Irene’, ‘Rock Island Line’, etc.. In 
1949 werd Lead Belly uitgenodigd om in Pa-
rijs op te treden, de bedoeling was om ook in 
Europa een publiek aan te boren,  maar het 
‘bekakte’ Franse publiek was nog niet rijp voor 
de rauwe folk-bluessongs van de zanger. Te-
ruggekomen in New York werd ALS (Amyotro-
fische  Laterale Sclerose) bij hem vastgesteld, 
een ziekte, die het spierstelsel aantast. Binnen 
enkele maanden overleed hij op 6 december 
1949 in New York, straatarm!!

                                                                                                            Wim Keller

Paramount Pictures bracht in 1975 o.l.v. de  producenten  David Frost en Marc Merson, de 
speelfilm Leadbelly uit. In grote lijnen wordt het levensverhaal vertolkt van de bluezanger. De rol 

van Leadbelly wordt gespeeld door Roger E. Mosley, de film 
duurt anderhalf uur en is op het internet te bekijken.
Pete Seeger nam met de popgroep The Weavers een jaar na 
de dood van Leadbelly de song Goodnight Irene op en scoor-
de een miljoenen hit!!
Als onderdeel van de Chris Barber Band vormde Lonnie Do-
negan een skifflegroepje en scoorde een van de grootste hits 
van die tijd.
In 1988 bracht Columbia Records Folkways: A Vision Shared 
uit, waarop Taj Mahal, Brian Wilson, Bruce Springsteen en 
Bob Dylan songs van Leadbelly zongen. De opbrengsten wa-
ren goed om de catalogus van Folkways  Records voor het 
Smithonian Instituut aan te schaffen. 

Lonnie Donegan
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Wij hebben voor u deze keer een aantal interessante luister links gevonden.
U kunt de link in uw browser ingeven of bij Youtube op naam zoeken.

Tip 1........ https://www.youtube.com/watch?v=WkUmcDX6ssU

Even de trompettist in onze schijnwerper:
Tony O’Sullivan. Tony is een muzikant die be-
gon met het spelen op school, vervolgens op 
het college en studeerde af op de Londense 
scene in 1961, in een band onder leiding van 
de legendarische oom John Renshaw. In 1963-
64 woonde en werkte hij voor een jaar in New 
Orleans, studeerde improvisatie met George 
Guesnon en trompet met ‘De’ Pearce.
Hij mocht ook mee-repeteren met de Gibson 
Brass Band. Na zijn terugkeer in het Verenigd
Koninkrijk werkte hij samen met Mike Casimir 
van The New Iberia Stompers en speelde hij 
met deze band tot 1984. Hoogtepunten in deze 

periode beleefde hij met Albert Nicholas, Alton Purnell, Alvin Alcorn en Paul Barnes. In 1978 
nam zijn spel een nieuwe richting als Dick Cook het London Ragtime Orchestra opricht en Tony 
daar trompettist en presentator wordt. Dit orkest is zeker het beluisteren waard.

Tip 2.........https://www.youtube.com/watch?v=m_SMk42zcfI

MESCHIYA LAKE & THE LITTLE BIG HORNS
Wij vertellen u graag wat meer over de zange-
res van deze band, Meschiya Lake.
De in New Orleans residerende zangeres Me-
schiya Lake is een graag geziene gast op de
Nederlandse podia. In augustus was de mar-
kante zangeres met de krachtige stem op-
nieuw terug voor een aantal optredens. Samen 
met haar band, The Little Big Horns, en met
een nieuw studioalbum, getiteld ‘The Bad Kids 
Club’, op zak, wist ze ook nu het publiek weer
mee te nemen naar 

het New Orleans van voor de Tweede Wereldoorlog. Meschiya Lake 
staat garant voor een avond swingende ragtime jazz, blues en dixie-
land zoals het gespeeld werd in de underground jazzclubs in de jaren 
dertig van de vorige eeuw. Meschiya Lake & The Little Big Horns is 
zeker een orkest om bij stil te staan. Hoewel stil staan bijna zeker nooit 
lukt als je hen hoort spelen.

Bron: o.a. Youtube

Jazz op het scherm

Delta Jazz Band in aktie

Meschiya & The Little Big Horns
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Jazz uit blik
UPBEAT JAZZ-188 The Mac Duncan Jazz Band,  Featuring  Sonny Morris.
In  het kielzog van de grote namen van de British Trad, Ball, Barber en Bilk kwamen in die 
immens populaire  periode  van de Britse jazz in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw, 
natuurlijk veel muzikanten voor het voetlicht van een mindere garnituur. Hetgeen niet betekent, 
dat ze muzikaal gezien minder waren, maar ze kregen nooit de bekendheid die zij verdienden. 

Trombonist  Mac Duncan, ge-
boren in 1930, is zo’n jongen; hij 
liftte mee met de orkesten van 
Acker Bilk en Ken Colyer, maar 
pas op latere leeftijd begon hij 
zijn eigen formatie. Helemaal in 
de stijl van de Trad Boom, trad 
hij in 1973 op in de Lord Napier, 
de bekende Jazztempel in Enge-
land, met om zich heen een keur 
aan muzikanten, die allemaal 
wel hun sporen in traditionele 
jazz verdiend hadden.  Sonny 
Morris op trompet, Dave Bailey 
trombone en op de laatste track 
zelfs Jack Gilbert op klarinet, die 
op zijn beurt later bij Max Col-
lie hoge ogen ging gooien, Ray 
Holland op bas, Brian Duddy 
op drums en gastspeler de be-
kende Jim McIntosh op banjo. 
Zoals erg gebruikelijk in die tijd, 
lieten ze op 21 april 1974 de 

bandrecorder  meedraaien tijdens het optreden. Het is voor de muzikanten een hard gelag, 
dat hun muziek veertig jaar later heruitgebracht wordt, waarschijnlijk zijn de rechten verlopen, 
maar voor de jazz liefhebber een feestje, want zo kunnen we weer genieten van die geweldige 

muziek. Het repertoire bestaat uit een aantal klas-
siekers:  Swanee River, Canal Street Blues en Bugle 
Boy March, maar de onbekende stukken zijn zéker 
de moeite van beluisteren waard:  Jeep Bounces 
Back en On a Slow Boat to China. Het enthousi-
asme spuit er vanaf, niet in de laatste plaats tijdens 
de bijdragen van Jack Gilbert en Jim McIntosh.  Het 
begeleidende boekje is voorzien van commentaar 
door Mike Pointon (Just Jazz) en Allan Cooper, die 
wat mijmert over de muzikale verrichtingen van Mc 
Duncan door de jaren heen en  is prima verzorgd. 
De uitvoering van de cd en de geluidskwaliteit zijn 
uitstekend, daarvoor staat  Upbeat bekend. Om in 

het jargon van Jan Taris te blijven een ‘Must’. De cd is te bestellen bij Timeless Records, zie de 
advertentie in dit blad.
                                                                                                           

Wim Keller

Jim McIntosh
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COMMODORE 7009-Jazz in New York 1944 ‘The Village Scene’.
Toen Milt Gabler, eigenaar van de Commodore Music Shop in Greenwich Village, New York, 
in 1938 besloot,  om met enkele andere initiatiefnemers een eigen platenlabel te beginnen, als 
tegenwicht tegen de apathie van de bekende grammofoonplaten-labels, om tradionele jazz op 

de plaat te zetten, kon hij 
niet vermoeden, dat anno 
2015 zijn opnamen nog 
steeds, weliswaar op cd, 
te verkrijgen zijn. De op-
namen, die hij in die jaren 
maakte, totdat hij in 1947 
bij Decca ging werken, 
omvatten een hele genera-
tie jazz, die anders nooit te 
horen was geweest. Deze 
uitgave gaat voornamelijk 
over drie belangrijke mu-
zikanten, die, m.u.v. Miff 
Mole, ook later nog een 
belangrijke rol in de jazz 
hebben gespeeld. We 
hebben het over trompet-
tist Bobby Hackett, trom-
bonist Miff Mole en trom-
pettist Muggsy Spanier. 
Onder de noemer ‘Village 
Scene’ zijn deze opnamen 
in 1944 uitgebracht op 78 
rpm, waarvan er een paar 
zelfs op de redelijk zeld-

zame 30 cm. We kunnen ook gevoeglijk aannemen, dat de opnamen gemaakt zijn onder de 
bezielende leiding van Eddie Condon, die op alle drie de orkesten meespeelt. De opnamen van 

Hackett tonen aan, dat de lyrische klanken van zijn trompet-
spel de basis vormden, van wat hij later in de jaren vijftig en 
zestig ging doen. Hetzelfde geldt voor het spel van Muggsy 
Spanier, die al sinds de jaren twintig zijn herkenbare klank 
liet horen. De enige, die duidelijk afwijkt is trombonist Miff 
Mole. Mocht hij in de jaren twintig in de talloze combinaties 
met trompettist Red Nichols, de sterren van de hemel spe-
len en de meeste waanzinnige ‘breaks’ bij die opnamen la-
ten horen; hier is zijn spel ‘aangepast’ aan de veranderende 
omstandigheden,  maar toch zet hij met zijn Nicksielanders 
geweldige muziek op de plaat. Terecht wordt ‘Nick’s’ aan-
gehaald, want alle drie formaties (op deze cd) hebben in de 
kroeg van Nick Rongetti in de Village gespeeld. De muziek 
is duidelijk geen dixieland, maar Chicago/New York jazz 
van de bovenste plank, uitgevoerd door de beste muzikan-
ten, die er in het laatste jaar van de Tweede Wereldoorlog 
te krijgen waren. Milt Gabler zou apetrots geweest zijn, dat 
zijn 78 rpm eerst op lp en nu ook op cd zijn uitgebracht. De 

geluidskwaliteit is uitstekend en het begeleidende boekje is een lust om te lezen.                                                                                                                     
Wim Keller

De trotse Milt Gabler
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Jazz op reis
De laatste ‘Jazz’- reis
Bij: ‘When we leave this world behind’, beginnen we onvermijdelijk aan onze laatste reis.
Voor jazzmuzikanten gebeurt dit vaak onder begeleiding van bijpassende traditionele jazznum-
mers. In de volksmond spraken buitenstaanders lange tijd van een ‘jazz begrafenis’. Al werd 

deze term vaak als ongepast ervaren door de 
meeste muzikanten uit New Orleans en beoefe-
naars van deze traditie. De gewenste beschrijving 
was ‘begrafenis met muziek’. Jazz was weliswaar 
een onderdeel van de begeleidende muziek, maar 
was niet de primaire focus van de ceremonie. 
De onwil om de term te gebruiken is in de laatste 
15 jaar aanzienlijk afgenomen onder de jongere 
generatie van New Orleans brass band muzikan-
ten, die meer beïnvloed zijn door jazz/funk stijlor-
kesten als de Dirty Dozen Brass Band en de Soul 
Rebels Brass Band, dan de oudere traditionele 
New Orleans jazz straatorkesten. 

De traditie van jazz begrafenissen combineert Europese- en Afrikaanse culturele invloeden. Het 
koloniale verleden van Louisiana voegde hier een militaire brass band stijl aan toe. Dit werd 

gecombineerd met Afrikaanse spirituele praktij-
ken, specifiek die van de Yoruba-stam uit Nigeria 
en andere delen van West-Afrika. Jazz begrafenis-
sen zijn verder ook sterk beïnvloed door de African 
American protestante en katholieke kerken uit de 
vroege twintiger jaren van de vorige eeuw. Maar 
ook door zwarte brass bands en het idee van Ha-
itiaanse voodoo om na de dood het leven te vie-
ren en om de geesten tevreden te stellen, die de 
doden beschermen. Een andere groep die impact 

heeft gehad op jazz begrafenissen, is de Mardi Gras-Indianen.
De traditie was aan het begin van de 20-ste eeuw wijdverspreid onder de verschillende et-

nische groepen in New Orleans. In de jaren voor de Eerste Wereldoorlog werd de reguliere 
brass band muziek wilder. Sommige blanke inwoners van New Orleans beschouwden de ‘hot 
music’ respectloos. Hierdoor werden dergelijke muzikale begrafenissen zeldzaam onder de 
blanke bevolking van steden in het zuiden van de Verenigde Staten van Amerika. Na de jaren 

‘begrafenis met muziek’
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1960 kwam hier weer verandering in en vervaagden geleidelijk weer de etnische- en religieuze 
grenzen. Meestal worden muzikale begrafenissen georganiseerd voor musici, personen die ver-

bonden zijn aan de muziekindustrie, of leden 
van verschillende maatschappelijke organi-
saties of carnavals- verenigingen. Hoewel 
de meerderheid van de jazz begrafenissen 
wordt georganiseerd voor Afrikaans- Ameri-
kaanse musici is er een nieuwe trend zicht-
baar, waarbij jazz begrafenissen steeds vaker 
worden georganiseerd voor jonge mensen 
die overleden zijn.
De organisatoren van de begrafenis regelen 
ook het huren van de band, als onderdeel van 
de diensten. Wanneer een gerespecteerde 
collega muzikant of prominent lid van de ge-
meenschap sterft, kunnen ook enkele extra 
muzikanten spelen in de processie, als een 
teken van hun achting voor de overledene.
Een typische jazz begrafenis begint met een 
mars (wandeling) door de familie, vrienden en 
een brass band vanuit het huis van de overle-
dene, het begrafeniscentrum of de kerk naar 
het kerkhof. De band speelt in de mars, som-
bere liederen en gezangen. Een verandering 
in de teneur van de ceremonie vindt plaats, 
nadat de overledene is begraven, of nadat 
de lijkwagen de processie heeft verlaten, de 
leden van de processie hun laatste afscheid 
hebben gegeven (they ‘cut the body loose’).
Hierna wordt de muziek meer optimistisch. 
Er wordt vaak begonnen met een gospel in 
een swingend up-tempo, gevolgd door be-
kende jazz klassiekers. Onder luide muziek 
en bevrijdende dans vieren de toeschouwers 
het leven van de overledene. Degenen die 
de band volgen, puur om te genieten van 
de muziek worden ook wel de ‘Second line’ 
genoemd. Karakteristiek voor de wijze van 
volgen/dansen is het gebruik van draaiende 
paraplu’s of zakdoeken in de lucht. 
Enkele typische nummers, die vaak worden 
gespeeld bij jazz begrafenissen zijn het trage 
en sombere ‘Nearer My God to Thee’ en 
‘Just a Closer Walk With Thee’. De aan het 
einde meer vrolijke muziek bestaat uit onder 
meer ‘When the Saints Go Marching In’ en 
‘Didn’t He Ramble’.
     
     
 

Aart Lub
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‘Louis Armstrong, who was born July 4th 1900, the Back O’ Town section 
(Jane Alley) in New Orleans’

Dit was volgens Louis Armstrong de openingszin van een boek over zijn leven, dat hij schreef 
in 1969. Een ongecompliceerd en verhalend geschreven ‘reis’ van zijn geboorte in de Crescent 

City, naar zijn rode bakstenen huis in Queens, New 
York. Het was ook een serie van moralistische pre-
ken. Hij schreef echter één essentiële fout: de datum 
van zijn geboorte. Louis was namelijk helemaal niet 
geboren op Independence Day – 4 juli 1900 - in het 
openingsjaar van de Twintigste Eeuw.  Alleen een 
jonge Louis geloofde dat zijn leven werd gevierd, 
samen met de rest van Amerika op 4 juli... Hoewel 
nagenoeg heel Amerika Independence Day die 
dag vierde. Het was bijna twee decennia na Louis’ 
overlijden, toen de waarheid over zijn geboorte 
werd ontdekt. Onderzoeker Tad Jones keek naar 
de dooparchieven van een katholieke kerk in New 
Orleans en ontdekte de waarheid. Louis werd gebo-
ren op 4 augustus 1901, de zoon van ‘een knappe’ 
negentien jaar oude (Willie) William Armstrong 
(1881–1922) en Mary Ann Albert (1886–1927), die 
bekend stond als Mayann. Vader Willie werkte in 
een chemische fabriek, terwijl Louis’ moeder, slechts 
vijftien jaar oud, als een huishoudster werkte, nadat 
het stel was verhuisd van het nabijgelegen plat-

teland, naar de stad New Orleans om werk te vinden. Een ander ding dat Louis niet wist, was 
dat hij werd gedoopt als  katholiek. Wat hij wel wist, was, dat zijn vader zijn moeder had ver-
laten voor een andere vrouw, rond de doopdatum. Maar, wist Louis Armstrong dan zijn echte 

geboortedatum? Het lijkt onwaarschijnlijk, maar hoe 
kwam hij erop om de 4e juli 1900 eruit te pikken? 
Mogelijk de voor de hand liggende patriottische ver-
binding en het feit, dat een of andere manier 1900 
een stuk beter klinkt dan 1901? Het was destijds, 
onder arme zwarte Amerikanen in de mode, om 
verjaardagen ‘te plaatsen’ op feestdagen. Dat gaf 
hen meer aanzien en dat verklaarde dus mogelijk de 
keus van een belangrijke datum van geboorte. Als u 
vandaag naar beide dagen van zijn verjaardag zoekt 
op het internet, afhankelijk van welk artikel u leest 
of zogenaamde definitieve bron, voor een lange 
tijd gaf Wikipedia de 4e juli 1900 als datum op. Wat 
de geboortedatum van de jonge Louis ook was, hij 

groeide op in 723 Jane Alley, een ruwe buurt genaamd de Battlefield, onderdeel van Storyville. 
Dit lag op een steenworp afstand van het French Quarter van New Orleans. Hét gebied, dat 
centraal werd in de geboorte van de jazz; een levendig, bruisend, maar ook schunnig gebied, 
dat zo belangrijk was bij het leven en de carrière van Louis Armstrong. 

Sam Verbeek
Bron: o.a. Wikipedia

Louis Armstrong in actie

De familie van Louis Armstrong
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Ze gaat zingend door het leven, muziek hoort erbij. Op jonge leeftijd waren het liedjes als drie 
maal drie is negen. Later werd het een duet met haar vader uit de Parelvissers of Dona No-
bis Pacem. En een aantal jaar geleden stonden er vooral jazznummers op het repertoire van 

Lies Turksma. Een bezige bij, die, vooral op cultureel gebied, haar 
steentje bijdraagt als vrijwilligster in Enkhuizen. Ze komt uit Am-
sterdam en haar vader heeft mede bijgedragen aan haar muzikale 
ontwikkeling. Hij speelde, zonder noten te kunnen lezen, thuis op 
piano of accordeon. “Het was wel vaak hele zwaarmoedige mu-
ziek. Mijn moeder kwam uit een artistieke familie. Haar oom en 
tante speelden toneel bij gezelschap ‘Het Masker’ van De Wan-
deler en mijn moeder kon heel goed teksten schrijven. Ze maakte 
menige revue voor de familie. Ze kon goed rijmen en heeft Ivo de 
Wijs – op deze wijze – gefeliciteerd, toen hij een Nederlands literai-
re prijs had gewonnen. Er kwam een olijke bedankrijm terug. Toen 
ik een jaar of acht was ging ik zingen bij kinderkoor Zanggenot in 
Amsterdam. Het koor had een uitgebreid repertoire en ik vond het 
heerlijk. Ik weet dat we een keer een optreden hadden voor de 
radio in Bussum, maar ook in het Concertgebouw met meerdere 
kinderkoren uit Amsterdam en omgeving . Het was voor een jubi-
leum en we zongen samen als slot: Land of Hope and Glory. Een 
prachtige ervaring, als kind. Na het kinderkoor volgde het jeugd-
koor. Daar zong ik bij de hoge sopranen. We zongen o.a. spiritu-
als en bijvoorbeeld het Halleluja uit de Messiah van Händel en ik 
kan je zeggen, dat is heel hoog! Maar ik zong ook thuis tussen de 
schuifdeuren. Favoriet waren nummers van Barbra Streisand en ik 
kon mij heel goed vinden in Second Hand Rose. Het leek wel mijn 

lijflied te zijn, want ik had altijd de tweede prijs. Ik kende alle teksten van liedjes van Nederlandse 
zangeressen. Ik kan heel goed imiteren en mijn stem dan zo omzetten dat het lijkt/leek of de 
beroemdheid er zelf staat/stond. Maar ook de Beatles vond en vind ik geweldig en die nummers 
hoorden tevens bij mijn favorieten. Mijn eerste single die ik kocht, was A Hard Day’s Night.   Ik 
ben op dezelfde dag jarig als Paul McCartney. Dat is een leuk toeval. Toen de Beatles in Blok-
ker kwamen, werd dit op de TV uitgezonden en dat wilde ik natuurlijk heel graag zien. Maar wij 
gingen met het gezin een dagje uit naar Nijmegen. Mijn vader werkte bij de Spoorwegen en het 
moest perse op die dag. Ik was toch boos. Miste ik de hele uitzending - maar dat vonden mijn 
ouders ook weer sneu, zodat we eerder naar huis zijn gegaan -”

Gastoptreden op de tamboerijn
Als tiener ging Lies naar de amateur klein-
kunst opleiding. Ze kreeg scholing op het gebied van cabaret en musical. “Jan Simon Minkema, 
de dichter en o.a. bekend van zijn personages in de familie Knots, heeft mij geleerd voor een 
publiek te staan en te spreken. Zo moest ik mij  inleven in het laatste couplet van een nummer 
van Jacques Brel – ‘Ces Gens-Là (Dat soort volk) - en dat voordragen. Dat ‘moest’ op ver-
schillende manieren: gezellig, boos, verdrietig. In Amsterdam had je de Open Bak in de Balie 
en daar traden we één keer per jaar op. Het vrije woord, eigentijdse kunst, politiek en cultuur 
kwamen daar bij elkaar. Naderhand ben ik doorgegaan naar de afdeling Crea om zelf teksten 
te leren schrijven en daarmee op te treden. Mijn eerste optreden was op mijn werk. Ik wilde 
eigenlijk kleuterleidster worden, maar helaas waren er destijds teveel van, dus ik kwam op een 

Jacintha Floris sprak met 
Lies Turksma

Optreden van Lies tijdens Gouden 
Bruiloft van haar grootouders
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kantoor bij De Nederlanden Van 1870 terecht. We hadden een personeelsfeest en daar trad 
het Cocktail Trio op. Ik werd op het toneel geroepen en mocht meespelen op de tamboerijn. 
Er zijn heel veel foto’s van gemaakt, maar helaas was het rolletje blijven steken. Dus geen af-

druk ervan gezien.  Wel hadden ze mijn hoofd 
– naast de heren - op de uitdeelfoto van het 
Cocktail Trio geplakt en in het personeelsblad 
geplaatst, zodat ik toch nog een leuk aanden-
ken had. Na deze kantoorbaan ging ik naar de 
N.V. Luchthaven Schiphol. Ik werkte daar eerst 
als secretaresse bij Juridische zaken - ik kreeg 
mijn luchtdoop in een Cessna, bestuurd door 
mijn afdelingshoofd -  en daarna naar de afde-
ling Public Affairs. Schiphol had in die tijd nog 
maar drie pieren en begon toen met de uitbrei-
ding. De verkeerstoren werd gebouwd, meer-
dere pieren kwamen erbij, enz., enz. en ik zat 
als een spin in het web en mocht overal bij. Ik 
was inmiddels communicatiemanager in het 
info-centrum, dat was ingericht op alle uitbrei-
dingsplannen; eerst in een aanbouw van het 
Aviodome en naderhand in de Aankomsthal. Ik 
gaf daar presentaties, stond dus toch nog voor 
de klas! Ik hield rondleidingen in de diverse ge-

bouwen en rondritten over het platform, voor bezoekers en (buitenlandse) gasten. Op Schiphol 
hadden we ook een personeels-band (vier heren, waaronder Michael van Praag); die trad vaak 
op als afsluiting van een belangrijk bezoek. Bij een Japans gezelschap heb ik – op verzoek -  All 
of Me en Summertime gezongen. In het info-centrum hadden we prachtige geluidsapparatuur 
en als er geen gasten waren, kon ik daar heerlijk zingen.”

Enkhuizer volkslied
Eind jaren ’70 werd in Amsterdam de Joseph Lam Jazzclub geopend. “Ik ging daar in het be-
gin met mijn ouders naar toe en later met mijn collega’s of  tennisvrienden. Mijn collega was 
bevriend met Ré Gruetters (de eigenaar en bandleider van de ‘huisband’); zijn jubileum werd 
daardoor ‘op de club’ gevierd. Ik maakte bij die gelegenheid ook kennis met de muzikanten. 
Op Schiphol werden in die tijd veel feesten georganiseerd, waar alle ‘grote’ Nederlandse-, maar 
ook bekende buitenlandse artiesten optraden. Bij jazz-avonden: o.a. de Dutch Swing College 
Band, Rita Reys met Trio Pim Jacobs en de Joseph Lam Jazzband. Ik zat in het hoofdbe-
stuur van de sportvereniging AIRSPORT op Schiphol Oost; het personeel kon daar allerhande 
sporten beoefenen én we organiseerden dus ook muziekavonden.  De Joseph Lam Jazzband 

was regelmatig van de partij.  Als er iets te vieren 
was op Schiphol, gebeurde dit altijd met heel 
veel muziek. Bij de opening van de verkeers-
toren, een stukje N.S- gebouw, nieuwe pier, 
noem maar op.  In die tijd kwam ik Dick daar  
tegen met de Joseph Lam Jazzband, maar ook 
met zijn eigen Combo, waarmee hij, o.a., bij de 
opening van een tentoonstelling in ‘mijn’ infor-
matiecentrum SCHIPHOLSCOOP optrad. Door 
de reorganisaties op Schiphol hebben we twee 
info- centra gehad, waarvan één interactief. Op 
de grond van dit centrum lag een hele grote 
plattegrond van Noord-Holland. Bezoekers la-

Informatie-Centrum Schipholscoop

Rondvlucht met de DDA, met Aviodome-medewerkers



26 Sgt. Pepper's Hot News oktober 2015

gen daar altijd op hun knieën om te kijken of hun huis erop te zien was. We hadden ook een 
geluidscabine waar je kon luisteren naar verschillende geluiden, decibellen,  ten opzichte van 
vliegtuigen. Veel studenten bezochten ons centrum voor het maken van scripties en presen-

taties. Toen het informatiecentrum werd opgeofferd 
aan de uitbreiding, verdween ook mijn baan. Ik ging 
mij toen bezig houden met de ‘personeels-vervoer-
smogelijkheden’ naar en vanuit Schiphol. Ik heb 
toen – mede – een promotie voor elektrische fietsen 
van Gazelle en Giant georganiseerd. Dat mocht op 
de Polderbaan, een week vóór dat hij officieel werd 
geopend. . Kijken hoe snel ze konden. In 2004 gaf 
Dick advies bij het maken van een brochure voor 
Het Vervoers Coördinatie Centrum Schiphol. Hij 
werkte bij Elsevier en was verantwoordelijk voor de 
uitgave van ‘grote’ magazines ,maar gaf ook - op 
verzoek – bij andere bedrijven advies. Zo kwamen 
wij weer in contact. Voordat ik de overstap maakte 
naar Enkhuizen ‘moest’ ik van Dick eerst het Enkhui-
zer volkslied leren. Wij zongen dat altijd op de Dijk 
als we Enkhuizen weer in zicht kregen. In 2006 ben 
ik de tweede vrouw van Dick geworden en dat is de 

mooiste stap in mijn leven geweest. Ik ging graag met hem mee, als hij moest optreden. Ik ging 
dan vaak achterin staan om te luisteren of het geluid zuiver en in balans was. We sleepten altijd 
de halve kamer aan muziekinstrumenten mee en dan paste ik er nog net bij in de auto. Was 
eigenlijk een beetje een roadie. Ik hielp gewoon graag mee. Zo zongen we ook vaak samen en 
Dick had voorgesteld dat we dit eens bij een optreden zouden gaan doen, maar helaas is dat 
er nooit van gekomen.”

Heaven
Lies werd door Dick meteen betrokken bij het maken van de Hot News. “Ik begon eerst met 
het meelezen, en redigeren op de achtergrond. Na een paar jaar ben ik in de redactie gekomen. 
Ik was in mijn tijd op Schiphol gewend om teksten te corrigeren. Ik vond de Hot News meteen 
een heel leuk blad. Maar ja, dat is natuurlijk logisch, want ik vond alles wat Dick deed heel leuk! 
Mijn overstap van Amsterdam naar Enkhuizen voelde meteen goed. Ik was wel eens eerder in 
Enkhuizen geweest met een dagje uit, maar om er te wonen is nog fijner. Ik blijf het bijzonder 
vinden dat ik hier mag wonen. Het maakt je ook heel gelukkig.
En ik heb er van alles te doen. Door Wim Keller kwam ik bij radio Enkhuizen terecht. Eerst had-
den we samen een programma en op een gegeven moment heb ik het ochtend-programma 
overgenomen (dinsdag en vrijdag). Elk jaar mag ik mee op de boot van Sinterklaas om een 

live verslag te doen voor de radio. Door Tejo Teu-
nen ben ik in het  Comité 21 mei 1572 gekomen. 
De Opstand ende Bevrijdingh van Enkhuijsen. (De 
burgerij bevrijdde zich toen – zonder bloedvergie-
ten - van de Spaanse overheersers en koos voor 
de Prins van Oranje). Dit evenement is – op verzoek 
van de burgemeester -voort gekomen uit Enkhuizen 
650- jaar stad. Ik vind dit een mooie- en feestelijke 
herdenking en bijzonder dat ‘onze’ burgemeester en 
wethouders hier aan meedoen. Tegenwoordig lees 
ik ook voor in het Zuiderzeemuseum en zit ik in de 
zomermaanden als cipier vóór de oude Stadsge-
vangenis. Ontzettend leuk om te doen allemaal en je 

Radio-interview met Burgemeester Jan Baas 
techniek Peter Goedhart
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leert heel veel mensen kennen. Op Schiphol ontmoette ik vroeger ook veel mensen. Ik vond het 
toen een eer dat ik door de griffier van de Tweede Kamer een keer werd uitgenodigd om – sa-
men met mijn moeder - tijdens Prinsjesdag in de Ridderzaal te mogen  zitten. Wij ontvingen en 
begeleidden destijds veel hoogwaardigheidsbekleders, waaronder Kamerleden, die ons bedrijf 
Schiphol kwamen ‘bekijken’. Zo heb ik ook  de Leden van de Koninklijke Familie ontmoet en 
ontving ik Prins Constantijn in ons eerste Informatie-Centrum. En in dat kader vond ik het heel 
bijzonder dat ik in Enkhuizen het Koninklijk Paar heb mogen begroeten en uitleg mocht geven 
over het ‘21 mei 1572’ - evenement.
Vroeger ging ik al naar het jazzfestival en nu ben ik vrijwilliger geworden bij het festival. Ik houd 
ervan om iets te doen, organiseer graag en vind het leuk als veel mensen hieraan meedoen. 
Op die manier blijf je nieuwe contacten opdoen. En je hebt aardige mensen in Enkhuizen. Door 
het ’dorpse’ karakter gaat iedereen op een prettige manier met elkaar om. Heks Hupsakee van 
Sprookjes Wonderland vind ik ook zo’n geweldig mens. Ik geniet daarvan. De jazzclub wordt 
door mij maandelijks bezocht (ik ben ook jury-lid). Het bestuur doet er veel aan. Dat vind ik te 
bewonderen. Ik hoop dat de club nog lang mag blijven bestaan. Het maken van de Hot News 
vind ik heel fijn om te doen. We hebben een prima redactie met elkaar. Ik redigeer alle kopij 

en doe ook de eindcorrectie. Verder doe 
ik mijn best om adverteerders te zoeken 
voor ons blad en het is prettig, dat ik door 
al mijn werkzaamheden veel mensen ken, 
dan weet je ook bij wie je aan kunt klop-
pen. Het overlijden van Dick is een enorme 
klap geweest en ik mis hem elke dag. Ik 
kan niet beschrijven hoe het is om je man 
te moeten missen. Ik ben ontzettend dank-
baar voor wat we samen allemaal beleefd 
hebben, maar ik had wel heel graag met 
hem het nummer Heaven willen zingen, 
op het podium. Het goede wat ik over-
gehouden heb, is Enkhuizen. Ik hoef hier 
nooit meer weg. Het is hier prachtig en er 
is voldoende te beleven; op sommige plek-
ken waan je je gewoon in het buitenland.  
Dat is dus echt genieten.”

Jacintha Floris
Dick & Lies: Samen gelukkig!!! 


