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The Oriental Jazzband
The Old Barn Jazzband
zie pagina 15 en 16

24 oktober
Dixie Swing Band
zie pagina 17

Bob Wilber - 
Music was not 
enough, deel 1,  

zie p. 23
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Verhalen maken 
In de journalistiek wordt soms de indruk gewekt dat een interview letterlijk is weergegeven. Vol-
gens Daan Roovers, hoofdredacteur van Filosofie Magazine is dat echter nooit zo. In haar edito-
rial ter inleiding van de uitgave van maart 2010 schrijft ze: “Je kiest en laat een heleboel weg. Je 
herformuleert. Je haalt de spreektekst eruit. Zelfs het meest ‘eerlijke’ verslag is een bewerking 
van het gesprek dat eraan vooraf ging”. De omvang van die bewerking is vaak niet te achterha-
len. Persoonlijk neem ik ook altijd alleen maar een notitieblokje mee naar een interview. 
Recent geheugenonderzoek, van onder andere de Groningse psycholoog Douwe Draaisma, 
laat zien dat wij het best de ervaringen onthouden die passen bij het personage dat wij al van 
onszelf hebben gemaakt, het verhaal dat wij over onszelf vertellen. Vanuit deze gedachte willen 
we graag lezen wat Jacintha heeft opgetekend in het interview dat zij heeft gehad met banjoïst 
Robert Botman.  
In deze laatste Hot News van 2010 zijn verder o.a. nog twee verhalen opgenomen over res-
pectievelijk, The Stevedore Jazzband en klarinettist Bob Wilber. Ik kan u verzekeren dat de be-
schikbare informatie voor de artikelen met de grootst mogelijke zorg is bewerkt. Manipulatie? 
Jazeker, niets menselijks is ons vreemd. 
De komende twee maanden kunt u ook nog komen luisteren naar 'verhalen'in de Sgt. Pepper's 
Jazz-Club. Deze zullen zoals altijd live worden ‘verteld’ door de solisten van de formaties die in 
deze uitgave zijn beschreven. 
Ieder mens is een auteur en de redactieleden van Hot News hebben daar ook in 2010 weer 
graag uiting aan gegeven.     

                                                     Aart Lub  
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Op weg naar de winter, bah. Tenminste, dat vind ik. Geef mij maar de zomer. Hopelijk zal bij 
het optreden in december 2010 van De Stalen Band niet zoveel sneeuw liggen als in 2009. 
Liever helemaal niet. Momenteel is uw bestuur weer druk aan de gang om een superswingend 
programma in 2011 neer te zetten. En mochten wij het vergeten, bestuur, redactie en alle mede-
werkers van Sgt. Pepper’s Jazz-Club wensen u fijne kerstdagen en een voorspoedig, swingend 
en vooral gezond 2011!
 
Het restant programma van 2010 ziet er als volgt uit:
zondag 21 november: Gumbo Jumbo, nieuw, jong, fris en fruitig 
zondag 19 december: De Stalen Band met ‘The Ramblers Radio Show’ 
en thuisband Herringtown Jazzband 

Entreeverhoging per september 2010
Mocht u pas in november op de club langskomen, dan toch nog even een reminder: zoals u 
kon lezen in de laatste Hot News ontkomen we niet aan een verhoging van de entreeprijs. Vanaf 
september 2010 is de entree omhoog gegaan. U betaalt als donateur  € 6,- en de niet-donateur 
zal €12,- moet neerleggen. Wij hopen op uw begrip.

Oudejaarsconcert Freetime Old Dixie Jassband
Ook dit jaar zal ‘onze’ Freetime de traditie hooghouden door het oudejaarsconcert te houden. 
Dit volgens welingelichte bronnen uit de band. Geadviseerd wordt de media goed te volgen, 
want plaats en datum zijn nog niet bekend.

3e Boogie & Bluesnight Enkhuizen
Op zaterdag 27 november a.s. is het weer zover, de 3e Boogie & Bluesnight Enkhuizen. De 
Nieuwe Doelen zal weer op zijn grondvesten trillen. Dit jaar met twee geweldige bands: Jeroen 
Sweers Boogie & Bluesband and the Boogini’s en Livin’Blues. Kaarten zijn vanaf begin novem-
ber verkrijgbaar bij de bekende voorverkoopadressen.  

Een nieuwe Henkuzer band: Jazzonice
Rond oprichter van The Old Fashioners, kornettist Leo Haemels - overigens bijna 85 jaar - is een 

nieuwe band aan de jazzstamboom 
van Enkhuizen gevormd. Leo is zon-
der enige twijfel nog steeds een van 
- misschien wel dé - meest actieve en 
enthousiaste jazzmuzikanten in Enk-
huizen. Iedere donderdagmiddag is hij 
weer als eerste present op de repetitie 
in de kantine van de ijsclub van Jazzo-
nice ofwel Jaz zo nice, zoals de band 
zich noemt. Samen met Jan Tool, sax, 
Ko Broer, trombone, Joop Paartman, 
gitaar, Bob Oudenaller, drums en Hans 
Peter Pluim, bas, worden weer swin-
gende nummers gespeeld,waarbij Leo 

Skroiverai van het bestuur

De kakelverse Henkuzer band Jazzonice, met v.l.n.r. (een stukje) Ko Broer, Joop Paartman, ons aller Leo, Bob Oudenaller 
en Hans Peter Pluim. Naast hem (nog net) een arm van Jan Tool.
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Haemels wekelijks wel een paar nieuwe nummers voor de band heeft uitgezocht. Tijdens het 
laatste jazzfestival Enkhuizen speelde de band in hotel Die Port van Cleve en wegens succes 
speelde de band daar wederom op zondag 22 augustus j.l.. De zakelijke leiding en het contact-
adres van Jazzonice is saxofonist JanTool, tel.: 0228 – 31 34 88.

Jazzfestival Enkhuizen
U zult het mogelijk gelezen hebben in onze Enkhuizer Courant: de 38ste aflevering van het 
Jazzfestival is qua datum verschoven en zal in het eerste weekend van juni plaatsvinden.  Plan 
daarom in uw agenda de data 2 t/m 5 juni 2011. 

De Nederlandse Jazzkalender
Wilt u helemaal op de hoogte blijven van alle optredens in Nederland als het gaat om jazz? Be-
zoek dan eens www.jazzkalender.nl en wordt lid voor een schamel bedrag van € 2,50. U wordt 
dan elke maand op de hoogte gesteld van ruim 1400 optredens middels een nieuwsbrief in uw 
mailbox. Op de site vindt u overigens een actueel overzicht van alle live jazz & blues in jazzcafé’s, 
-clubs, -festivals en zalen. 

Enkhuizer Jazz Archief
Was u actief met uw fototoestel op het laatste jazzfestival? U doet het archief veel plezier door 
uw foto’s te sturen naar sam.verbeek@quicknet.nl. En heeft u nog jazzspullen uit het verleden, 
knipsels, foto’s, video- of filmbeelden of andere hebbedingetjes die u wilt “storten” in ons Enk-
huizer Jazz Archief, neemt u dan contact op met ondergetekende, telefoon 0228-314791.

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

                                                                            Sam Verbeek

Foutje!
In de recensie van het optreden van de New Orleans Z’Hulus is een foutje geslopen tot onze 
spijt. De genoemde onbekende Engelse rietblazer blijkt de Belgische rietblazer en zanger Koen 
de Cauter te zijn. Onze verontschuldiging.
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Even terugkijken
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Four Stream New Orleans Jazzband
Op zondag 28 februari jongstleden 
was in het Peperhuis van het Zui-
derzeemuseum,  onder auspiciën 
van Sgt. Pepper Jazz-Club, een op-
treden van de Four Stream New Or-
leans Jazzband. Grote voorbeelden 
van die muziek vinden we in George 
Lewis en Bunk Johnson en het ac-
cent ligt op het spelen in de collec-
tieve vorm. De F.S.N.O.J.B. kweet 
zich uitstekend van die taak, maar 
toch werd er af en toe ook knap ge-
soleerd. Grappig is dat het orkest 
niet alleen de revival muziek van na 
1945 speelde, maar ook terugviel 
op vroegere opnamen van Sidney 

Bechet. Ik hoorde een voortreffelijke 
uitvoering van diens compositie Blue 

Horizon. Verbaasd was ik zelfs toen ik hen een compositie van Jelly Roll Morton hoorde spelen, 
Wining Boy. Dan ga je toch wel heel ver weg van je roots, hoewel zowel Jelly als Sidney allebei 
uit New Orleans kwamen. Uiteraard speelde de band volgens de richtlijnen van de N.O.jazz 
goeroe Adam Olivier zittend hun nummertjes, maar aan het einde van de set stonden ze al-
lemaal nog even op om in uiterste extase de laatste noten te spelen. De bezoekers van het 
Peperhuis genoten van het optreden.
                                                                                          
                                                  Wim Keller

New Orleans Z’Hulus
Op zondag 18 april was het de beurt van de internatio-
nale formatie de New Orleans Z’Hulus om hun beste 
beentje voor te zetten op de clubmiddag van Sgt. Pep-
per’s Jazz-Club. Het was nog rustig in het begin van de 
middag – later werd het gezellig druk -  en ik kon tot mijn 
spijt maar één set bijwonen. 
New Orleans jazz is zoals ze dat noemen sfeermuziek, 
maar als je voor een (nog) half lege zaal staat te spelen, 
dan moet die sfeer, leek wel, nog opgebouwd worden. De 
leden van het orkest kwamen voornamelijk uit het land 
van onze zuiderburen, maar hadden wel een gast klarinet-
tist uit Engeland meegenomen. Zij speelden de klassieke 
New Orleans jazznummers, die we allemaal kennen van 
de platen van George Lewis. Het kon mij niet boeien.
Wel spitste ik mijn oren toen ik de onbekende klarinettist, 

Trompettist Dick Olij en trombonist Jan Lebeque van de Four Stream, 
met een doorkijkje naar snarenman Roeland Kolkmeijer. Foto: Kobus.

De onbekende Engelse rietblazer van de New Orleans Z'Hulus tijdens 
een zangnummer. Foto: Kobus.
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die veel te zacht speelde, plotseling in het nummer On The Sunny Side of the Street hoorde zin-
gen. Met een ongelofelijke mimiek en rollende ogen vertolkte hij het fraaie nummer. Na de eerste 
set moest ik, zoals gezegd, weg. Ik hoorde van anderen dat het niet wilder was geworden.
                                                                                           
                                  Wim Keller 
Savannah Jazzband
Zondag 28 maart was het weer een internationaal middagje in onze jazzclub. Eindelijk hadden 
we ze te pakken, de Savannah Jazzband uit Engeland. Bij het aftrappen van het eerste nummer 
was het al duidelijk: dit werd geen middagje achterover hangen. De Savannah Jazzband is een 
dynamische groep die niet schuwt om zo af en toe een zijstapje te maken in hun repertoire. 
Daarbij toonde de band aan dat zij, ondanks hun 31-jarig bestaan, fit is en - in ieder geval bij 
ons - het optreden ziet als een uitdaging om met het publiek een fijne jazzmiddag te hebben. 
Afijn, dat bleek ook wel, want het bleef vol tot het einde. De mannen van de band zijn weliswaar 
niet meer ‘piep’, maar weten een clubmiddag te vullen met interessante nummers. Ik heb een 
hekel aan opsommen van nummers die worden gespeeld, maar enkele wil ik toch benoemen. 
Zo werd ‘Gipsy Love Song’ van Herbert prachtig vertolkt, een nummer uit 1898. Maar net zo 
gemakkelijk werd het rhythm & bluesstuk ‘My Babe’ van Willie Dixon uit 1955 goed neergezet 
met een heerlijke mondharmonica erin. Wat voor deze band ook een grote meerwaarde is, is 
dat enkele van de muzikanten meerdere instrumenten bespelen. Zo speelt Brian ‘Sam’  Ellis 
normaal trombone, maar switchte net zo gemakkelijk naar de piano, terwijl kornettist Bill Smith 
tevens mondharmonica speelt (niet tegelijk!). Van de signalen die het bestuur mocht ontvangen 
kan wel afgeleid worden dat de Savannah geen ‘slippertje’ in de planning was. 

                              Sam Verbeek

      
        JAZZ MET ONS MEE !

De muzikanten van Jazz 4 Juniors swingen!
Jazz 4 Juniors (J4J) is een 'jazzschool' voor jongeren van ongeveer 10 tot 20 jaar die al (een 
beetje) op een instrument kunnen spelen en muziek kunnen lezen.   
Je leert improviseren, solo’s maken en samenspelen. Dit 
onder begeleiding van een ervaren jazzdocent en enkele er-
varen jazzmuzikanten. Woensdagavond (19.30 – 20.30 uur) 
is de repetitieavond en natuurlijk is er af en toe een optre-
den.

 
Lijkt het je leuk, stuur een mail naar info@jazz4juniors.nl 
of bel met Paul Schuijt tel.: 06 51 00 62 51 

Kijk ook eens op onze website www.jazz4juniors.nl

Accountantskantoor Woestenburg
DzSoft (database advice)
Expertise Buro R.C. Schuijt BV
Persona Anonyma

Hr. Scholten, Hoorn
De Toekomst Ontwikkeling bv
De Wit Beeld, Geluid & Witgoed

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

Onze dank gaat uit naar deze bedrijven!
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De laatste bezetting (2004)van de 
Enckhuyser Jazzmadley op een 

ingewikkelde showfoto, gemaakt voor 
hun cd 'Madley in the Mood'.  We gaan toch 

proberen om u - voor die enkeling die niet 
weet wie wie is - duidelijk te maken wie er 
op de foto staan. Bovenste drie hoofden, 
v.l.n.r.:  Martin van Nieuwburg (klarinet en 
saxen), Leo van den Berg (sousafoon) en 

banjoïst Paul Schuijt. De volgende drie 
paar ogen zijn van (v.l.n.r.): geluids-

technicus Johan Bruijn, James 
Keen (altsax) en drummer Jeroen 
Meisner. Onderin ziet u trombonist 

Danny de Vries en rechts daarvan 
trompettist Ruben Veenstra.

In de rij van illustere Enkhuizer jazzorkesten, zoals de Poultry Jazzband en de Hot Revival Stom-
pers, is ook deze formatie voortgekomen uit een ensemble van de muziekschool onder leiding 
van Hans Peter Pluim. In 1994 ontfermde de toenmalig muzikaal beschermheer van de Enkhui-
zer jeugd zich over de Aristocats Dixie Jazzband. De leeftijd van de muzikanten schommelde 
tussen de 13- en de 14 jaar en werd in het programmaboekje van het Enkhuizer jazzfestival in 
1995 de ‘jongste jazzband ter wereld’ genoemd.
Nadat Hans Peter Pluim met zijn begeleiding was gestopt, veranderde  de band in 1997 haar 
naam. Het werd de Enckhuyser Jazzmadley.
De naam komt voort uit het woord Enckhuysen, zoals Enkhuizen in vroeger tijd werd geschre-
ven, met een knipoog naar de oude muziek stijl. ‘Madley’ verwijst  naar de muziek (medley) 
maar zeker ook naar het Engelse woord “Mad”, wat sloeg op de bandleden.
De volgende muzikanten, die overigens niet 
allemaal deel hadden uitgemaakt van de Aris-
tocats, vormden de eerste line-up: Ruben 
Veenstra (trompet), Danny de Vries (trom-
bone), Marijn de Wit (drums), Anne-Jan Bak-
ker (bas), Paul Schuijt (banjo). Er zijn veel 
klarinettisten voorbij gekomen in de begin-
periode van de band, maar de zoektocht is 
uiteindelijk begonnen én gestopt bij Martin 
van Nieuwburg. Martin zag in die tijd Abra-
ham, terwijl de overige bandleden schom-
melden tussen de 15- en 17 jaar. Ondanks 
het grote leeftijdsverschil klikte het altijd 
heel erg goed tussen de ‘broekies’ en de 
‘veteraan’. Na het vertrek van Hans Peter 
Pluim heeft trompettist Ruben Veenstra de muzikale leiding 
op zich genomen. De muziekkeuze ging altijd in goed overleg, waarbij alle leden een veto kon-
den uitspreken over een bepaald nummer. Het repertoire van de Jazzmadley is door de band 

9

Waar zijn ze gebleven......
Een zoektocht naar 'verdwenen' Enkhuizer bands en hun muzikanten

De prille Enckhuyser Jazzmadley in 1997, v.l.n.r. Ruben Veen-
stra, Danny de Vries, Paul Schuijt, Marijn de Wit, Maurits Vis-
ser en (onzichtbaar) bassist Anne-Jan Bakker. 

Enckhuyser Jazzmadley(1997 - 2006)
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omschreven als: ‘oudestijl jazz, blues, dixieland en jazzy 
songs’. Maar ook  als: ‘Jazz met een schijfje citroen’. Paul 
Schuijt heeft zich tijdens het bestaan van de Enckhuyser 
Jazzmadley ontfermd over de zakelijke beslommeringen.
De band heeft op verschillende locaties gerepeteerd in 
Enkhuizen, zoals in de Witte Duif, café De Vijzel en bedrijfs-
kantines. Ruben Veenstra heeft zelfs in zijn arbeidsvoor-
waarden laten opnemen dat hij toestemming kreeg om 
met de band in de kantine van zijn nieuwe werkgever te 
repeteren. De laatste jaren was onderdak gevonden in 
een leegstaand bedrijvenpand van een jazzliefhebber op 
het industrieterrein Krabbersplaat in Enkhuizen.
Het eerste op-
treden van de 
Enckhuyser 
Jazzmadley 
was tijdens 
het jazzfes-
tival in Enk-

huizen van 1997, waarbij optredens zijn verzorgd 
tijdens de onderdelen ‘Good morning stage’ en de 
Kroegentocht. 
In de beginperiode bestond de ‘orderportefeuille’ 
voornamelijk uit lokale en regionale optredens. 
Deze vonden o.a. plaats tijdens het Enkhuizer jazz-
festival, Buurtjeshaven in Andijk, ‘Enkhuizen uit z’n 
dak’, Koninginnedag in Grootebroek, feestavonden, bruiloften, etc.
Op 11 juli 1999 had de band haar eerste optreden buiten de regio tijdens het jazzfestival in IJs-
selstein. Na deelname aan het jazzfestival in Tiel werd de band bekend in de nationale jazzscene 
en kwamen er meer optredens in het land. Gemiddeld werd er één keer per maand opgetreden. 
In de zomermaanden werd dit nog wel eens verhoogd naar twee keer, maar omdat sommige 
leden van de band al een baan hadden, of tijd nodig hadden voor een studie, was onderling 
overeengekomen dat er niet ieder weekend opgetreden zou gaan worden. In de beginjaren 
verzorgden de ouders van de bandleden het vervoer naar de optredens. Vanaf 1998 behaalden 
verschillende jongens hun rijbewijs en kwam de band helemaal op eigen benen te staan. 
Tijdens het bestaan van de Enckhuyser Jazzmadley is de band altijd erg populair geweest in en 
rond Kampen. De formatie was bijvoorbeeld vaste gast in de lokale jazzclub (zelfs op zondag!) 
maar werd ook veelvuldig uitgenodigd in omliggende dorpen van 

deze Hanzestad.
Paul Schuijt hierover: “Het is ons nooit echt duidelijk ge-
worden wat de reden was van onze populariteit in en 
rond Kampen, maar we waren er altijd meer dan wel-
kom en het dak ging er veelvuldig af. Wij hadden bin-
nen de band liever geen invallers maar in deze werd uit-
zondering gemaakt voor de ‘Enkhuizer jazznestor’ Leo 
Haemels, die daardoor ook getuige is geweest van het 
‘geheim’ van Kampen en omstreken”.
De band heeft één optreden in het buitenland gehad. 
Dat was in februari 2006 in de Cotton Club in Ham-
burg. De uitnodiging was tot stand gekomen door be-

middeling van Joa-
chim Refardt, pianist 

Een optreden op een schip tijdens een bruiloft in 1997. Rietblazer Martin Nieuwburg zat toen al in de band. Naast hem bassist Anne-Jan Bakker.

Paul heeft een 'klapband' tijdens de 
jazzmanifestatie Enkhuizen uit z'n dak.
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van de Swingin Fireballs. De contacten 
waren tot stand gekomen tijdens het 
jazzfestival in Enkhuizen. Refardt heeft 
ook nog speciaal voor de Enckhuyser 
Jazzmadley het nummer Bad Bad Leroy 
Brown gearrangeerd. 
Na een aantal wijzigingen krijgt de band 
rond 1999 de bezetting die tot het ein-
de in 2006 zal blijven bestaan. Naast 
de eerder genoemde leden: Ruben 
Veenstra, Danny de Vries, Paul Schuijt 
en Martin van Nieuwburg, bestaat de 
band dan verder uit: Leo van de Berg 

(sousafoon), James Keene (saxofoon) 
en Jeroen Meisner (drums). Daarbij had de band ook een eigen 

geluidsman in de persoon van Johan Bruijn. Laatstgenoem-
de was geen liefhebber van alcohol en daarmee naast tech-
nicus en roadie, ook de BOB van de ‘Jazzmadley’
In het najaar van 2004 was de band het er over eens dat 
het geluid digitaal opgeslagen 
moest worden. 
In een studio in Roelofarends-
veen werd vervolgens de cd 
‘Madley in the Mood’ op-
genomen. Mocht deze cd 
nog ontbreken in uw jazz 

archief, dan kunt u contact opnemen met 
Paul Schuijt. Er zijn nog enkele exempla-
ren voorradig. 
In het begeleidende boekwerkje ge-
ven de bandleden ieder voor zich een 
hoogtepunt aan (‘madley in the mood 
moment’) uit de geschiedenis van de 
band. Als rode draad komen de optre-
dens tijdens het Enkhuizer Jazzfestival 
naar voren. Het gevoel van op vrijdag-

Linker foto: een optreden in Kampen met invaller Tini van Oirschot op (gebogen) sopraansax. Leo van den Berg  bespeelt 
de sousafoon. Rechter foto: Tijdens een streetparade op het Jazzfestival van 1999 met invallers Tini van Oirschot (tenorsax) 
en Robin Visser op snaredrum. Hieronder technicus Johan Bruijn. 



13Sgt. Pepper's Hot News november 2010

avond in het festival gezogen te worden om er op zondag pas weer uit te komen, staat de band-
leden nog vers in het geheugen. Paul Schuijt kan zich nog een jaar herinneren waarbij de band 
op zaterdag negen uur netto speeltijd had 
vol gemaakt en Ruben Veenstra voelt nog 
steeds de blaren aan de binnenkant van 
zijn lippen als hij aan de 25e editie van het 
festival denkt. Ruben: ‘En dan toch nog 
even als toetje meedoen aan het Bloody 
Mary concert’. 
Het merendeel van de toenmalige band-
leden is nog steeds actief in de muziek al 
wordt er niet altijd meer jazz gespeeld. 
Leo van de Berg speelt in de Hoornse 
Brassband, Jeroen Meisner is drummer 
van de coverband Wet Paint, Ruben 
Veenstra is bijna niet meer actief in de 
muziek, Martin van Nieuwburg speelt 
bij KSM, Paul Schuijt is actief in de be-
geleiding van Jazz 4 Juniors, Danny 
de Vries is trombonist in The Tin Pan 
Alley Jazzband en James Keene 
speelt in diverse bandjes (o.a. jazz) in Delft. 
Op dinsdag 1 augustus 2006 heeft de Enckhuyser Jazzmadley, in 
een persbericht, het besluit van de band om te stoppen bekend gemaakt.
De redenen hiervoor lagen volgens het persbericht op het gebied van persoonlijke ambitie, 
studie en werk. Een doorstart met nieuwe bandleden werd niet als een optie gezien, omdat 
een andere formatie nooit meer de Enckh- huyser Jazzmadley zou worden die 

de bandleden voor ogen hadden. Zij 
kijken nog steeds met plezier en een 
goed gevoel terug op een mooie jaz-
zy periode.

     
                                                                 
                      Aart Lub  

Een optreden in de jazzclub van Tiel in 1999 - links zit technicus Johan Bruijn -  met na afloop een gezellig etentje.

Leo van den Berg, wordt op de Dijk geïnterviewed door radioma-

ker en Hot News redacteur Wim Keller. De zojuist uitgekomen cd 

van de Enckhuyser Jazzmadley werd aan hem uitgereikt, omdat 

Leo moest stoppen met sousafoon spelen i.v.m. rugklachten.
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Zondag 26 september 2010, 14.00 – 18.00 uur. Het Peperhuis, Wierdijk 18, Enkhuizen.

Bezetting:   
Bram van Tongeren  -kornet
Harm Hillegers  -klarinet, altsax
Barry Woestenburg -trombone, zang
Carmen Vos  -piano
Robert Botman           -banjo
Lauryan Feijen  -contrabas
Bob Leijen  -drums, zang

Kristel de Haak  -zang

Vanmiddag twee van onze thuisbands.
The Oriental Jazzband is een muzikaal topproduct uit Enkhuizen. De band, met een gemiddelde 
leeftijd van vijfentwintig jaar, is uitgegroeid tot een formatie met een volwassen uitstraling die - dit 
jaar alweer 12 jaar! -  deel uitmaakt van de nationale- en internationale jazzscene. Het orkest 
heeft een eigen geluid ontwikkeld, daarbij geïnspireerd door oudestijl jazz toppers als Phil Ma-
son, Max Collie, Bunk Johnson, Capt. John Handy and Ken Colyer. Langzaam maar zeker is de 
band haar repertoire aan het uitbreiden met andere muziekstijlen, waarbij zij zich laat inspireren 
door grote jazznamen als Duke Ellington, Louis Armstrong en Ella Fitzgerald. Maar ook buiten 
de jazz wordt inspiratie opgedaan, onder meer met muziek van Elvis Presley, Johnny Cash en 
Madeleine Peyroux. 
Ondanks de jonge leeftijd van de bandleden heeft de Oriental al op vele festivals en in menige 
jazzclub opgetreden. En die ervaring is te horen ook. Op een heerlijk doorzichtig en uitgebalan-
ceerd, stuwend ritme wordt volwassen gesoleerd. De Oriental Jazzband brengt bij het publiek 
herinneringen terug aan de Collie band uit de jaren zeventig, zoals die op de eerste jazzfestivals 

Thuis-band
The Oriental Jazzband



16 Sgt. Pepper's Hot News november 2010

in Enkhuizen optrad. De band weet de jeugd ervan te overtuigen dat jazz hele hippe muziek kan 
zijn, zonder het traditionele karakter van deze muzieksoort uit het oog te verliezen. Het Peper-
huis zal vanmiddag dan ook zeker een ontmoetingsplaats zijn voor jong en oud. Ook de jonge 
muzikanten van Jazz 4 Juniors zullen deze middag acte de présence geven.

Th
ui
s-
ba
nd The Old Barn Jazzband

Zondag 26 september 2010, 14.00 – 18.00 uur. Het Peperhuis, Wierdijk 18, Enkhuizen.

Bezetting:
Johan Hooijman   -kornet, zang
Fred Donjacour  -altsax, zang
Fons Woestenburg  -trombone
Sanne Dijkstra  -piano 
Herman Smit   -banjo
Bernt Folmer  -contrabas
Cor van der Ploeg   -drums, zang

Voor de tweede keer in haar bestaan is deze formatie te gast in het Peperhuis. Nog altijd bestaat 
de band uit dezelfde groep enthousiaste muzikanten, die elkaar hebben gevonden in het spelen 
van diverse muziekstijlen met een vette knipoog naar de New Orleans jazz. 
Het repertoire van the Old Barn Jazzband reflecteert de samenstelling van de formatie, die be-
staat uit totaal verschillende muzikanten, die allemaal zo hun eigen voorkeuren hebben. Vanmid-
dag  is er dan ook voor een ieder wat wils, met naast onvervalste jazzmuziek, o.a gospel, blues 
en klezmer nummers. De muzikanten van de ‘Old Barn’ staan nog steeds met beide benen op 
de grond en pakken ieder optreden aan om met hun geliefde hobby bezig te kunnen zijn. Dit 
varieert van een jazzclub tot een braderie, of winkelopening. Pretentieloos en met enthousiasme 
muziek maken, dat is waar the Old Barn Jazzband voor staat en dat willen ze ook vanmiddag 
weer overbrengen op het publiek.

                       Aart Lub
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Zondag 24 oktober 2010, 14.00 – 18.00 uur. Het Peperhuis, Wierdijk 18, Enkhuizen.

Bezetting:
Harrie Horsten   -trompet
Edo Stouten   -klarinet/sax
David Horne   -trombone
Dan Hoevenaars  -piano
Carel Martin  -banjo/gitaar
Mark Schreurs  -contrabas
Jan Ebben  -drums

De band is in 1988 begonnen onder de naam de Bonduelle Swing Commercial Band. Inmiddels 
gaan de mannen van bandleider Edo Stouten door het leven als de Dixie Swing Band. 
Het begon destijds, ruim twintig jaar geleden, allemaal met een spontaan samenspelen tijdens 
een barbecue op een mooie zomeravond. De formatie wist vervolgens uit te groeien tot een veel 
gevraagd jazz orkest klassieke stijl. Zij heeft een lange lijst met optredens op verschillende plaat-
sen in diverse landen met, naar eigen zeggen, New Orleans als hoogtepunt. De stijl van de Dixie 
Swing Band is het best te omschrijven als het midden tussen de Dutch Swing College Band en 
Papa Bue’s Viking Jazzband. Onder het motto ‘The Swing is Everything’ stralen de optredens 
van de Dixie Swing Band een aanstekelijk enthousiasme uit.

                                      Aart Lub

Dixie Swing Band
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Rue des Radis, The Ramblers in Brussel 1945-1948
Dr. Jazz Magazine, hét blad voor oudestijl liefhebbers, 
heeft een cd uitgebracht met, deels, nog niet eerder in 
Nederland uitgebrachte opnamen van ons meest be-
kende radio orkest, The Ramblers. Al sinds 1926 be-
stonden The Original Ramblers als 7-mansorkest onder 
leiding van pianist Theo Uden Masman. Aanvankelijk 
speelde de band in de stijl van de toen populaire Ame-
rikaanse formatie The Five Pennies van kornettist Red 
Nichols, maar langzaam maar zeker ontwikkelden de 
Ramblers zich tot een band met een eigen karakter. 
Zeker toen Masman in 1936 trompettist en compo-
nist/arrangeur/tekstschrijver Jack Bulterman aan het 
orkest toevoegde. Deze zorgde er voor dat de band 
elk genre van de amusementsmuziek ging beheersen: 
dansmuziek,Swing, dixieland, leuke Nederlandstalige liedjes en shownummers. Ze hadden hun 
wekelijkse radio uitzendingen voor de VARA, maakten vele plaatopnamen en traden zowel in 
ons land op als in België, op grote feesten en in hotels, zoals Hamdorff in Laren.
Omdat Uden Masman’s orkest tijdens de oorlog voor Duitsgezinde organisaties zou hebben 
gespeeld, mochten de Ramblers aanvankelijk niet in Nederland optreden. Later kon hij die aan-
tijgingen voor een groot deel weerleggen, maar de band trok in 1945 naar België voor zijn optre-
dens voor de geallieerde troepen en maakte er platen. 
De 24 tracks op deze cd zijn er allemaal opgenomen in de periode 1945-1948 en op voortref-
felijke wijze opgepoetst door meester-geluidsrestaurateur Harry Coster. Ze klinken of ze in deze 
tijd zijn opgenomen; alsof je er bij bent. Wat we horen zijn bigband arrangementen in de beste 
Amerikaanse jazztraditie, met voortreffelijk solowerk en hier en daar een vocale bijdrage van de 
zangers van de band en het orkestkoortje ‘de Blauwbaardjes’. Alle grote en bekende  namen 
uit het orkest horen we spelen, zoals o.a. Ferry Barendse, Jos Cleber, Pierre Wijnnobel, Marcel 
Thielemans, Wim Poppink en Kees Kranenburg sr.  Een schijf om lief te hebben. Wees er snel 
bij, want er is er maar een beperkt aantal gemaakt. Info:www.doctorjazz.nl    
               Dick Turksma

                                             

Jazz in blik
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Oriental Jazzband & Kristel de Haak
Tijdens het Jazzfestival Enkhuizen 2010 kwam hun allernieuw-
ste cd ‘nat’ van de persen afrollen: Oriental Jazzband & Kristel 
de Haak. En het mag gezegd worden, het is een zeer goede 
productie van de - qua leeftijden - jongste Enkhuizer forma-
tie. De band is in de afgelopen jaren enorm gegroeid. Dat valt 
ook duidelijk te zien op hun internationale ‘gig’ list. Terug naar 
de cd. Een zilveren schijf waar ook een afscheid op te horen 
is en wel van de bassist van het eerste uur Joppe de Vree. 
Joppe, die te horen is op vier van de negen nummers, heeft 
de double bass overgegeven aan Lauryan Feijen. De band 
heeft qua repertoire op deze geluidsdrager goed gekozen: de 
rustige nummers worden afgewisseld door stevige swingers. 
Vocale stukken zijn ruim aanwezig en dat is ook meteen een 
van de sterke punten van de band, zangeres Kristel de Haak. Zij heeft een zeer herkenbaar 
geluid, soms neigend naar Billie ‘Lady Day’ Holiday en past uitstekend in deze band. Wat mij 
persoonlijk zeer aanspreekt bij de Oriental Jazzband en deze cd, is het lef om niet enkel trad jazz 
nummers bij de kop te pakken. Zij switchen net zo gemakkelijk van ‘At the Darktown Strutters 
Ball’ uit 1917 naar Professor Longhair’s nummer ‘Mardi Gras in New Orleans’ uit 1959, dat hij tot 
een grote hit maakte. Een puntje van kritiek: ik had graag voor 20 minuutjes muziek extra  willen 
pleiten. En dat geeft ook meteen aan hoeveel ik ervan heb genoten. Hoe aan deze cd te komen? 
Heel gemakkelijk, gewoon in september naar de onze jazzclub komen en dan kunt u bij de band 
een - van handtekeningen voorzien - exemplaar aanschaffen. Ik zou zeggen: DOEN!!  
 
                                                                          Sam Verbeek
 

LACD 278: Chris Barber’s Jazz Band with Sonny Terry & Brownie McGhee
Een cd uit de collectie van Lake Records met opnamen 
– voor het merendeel nog nooit uitgebracht – van de 
Barber band uit 1958. Uit de tijd dat de levenssappen 
nog rijkelijk door de aderen van de bandleden gierden 
en dat is te horen aan het viriele spel en solowerk van 
Pat, Monty en Chris, bijgestaan door Eddie Smith: 
banjo, Dick Smith: bas en Graham Burbidge op drums. 
Voor veel Nederlandse amateurbands uit die tijd – met 
nu zeer bekende namen - was dit orkest het grote voor-
beeld voor de stijl die ze wilden spelen en ontstond ook 
de grote liefde voor de Engelse 'trad' in ons land. Voor 
Barber fans is deze schijf een must, maar er valt meer 
op te genieten. 
Sonny Terry en Brownie McGhee, beide blueszangers, 
maken deze cd nog interessanter. De blues- en gospel-
stukken die zij samen zingen, met begeleiding van Brownie’s gitaar en Sonny’s geladen mond-
harmonicaspel, zijn puur en onopgesmukt zoals ze oorspronkelijk klonken in de zwarte blues-
cultuur van de Verenigde Staten. Een enkele keer speelt een van de Barber muzikanten mee 
op de diverse tracks en de complete band is ook een paar keer met de twee zangers te horen. 
Deze cd is een heerlijke melange van opzwepende'trad' klanken en pure blues en gospel. Haast 
u naar Timeless (www.timelessjazz.com), de importeur van o.a. het Lake Records assortiment.

                                                            Dick Turksma 
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Papa Bue’s Viking Jazzband, mateloos populair in de jaren zestig, o.m. beroemd door hun wereldhit Schlafe mein prin-
schen schlaf ein. Deze fotoreportage is uit die tijd. De band bestond uit Finn Otto Hansen (tp), Jörgen Svare (kl), Arne 
Bue Jensen (tb), Bjarne Petersen (bj), Mogens Seidelin (b), Ib Lindschouw (drs). Foto's: Rhythme
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De autobiografie van Bob Wilber werd in 1988 met behulp van schrijver De-
rek Webster uitgegeven door de Oxford University Press, New York. In het 
voorwoord schrijft Bob op zijn vijftigste jaar over zijn frustraties, boosheid 
en machteloosheid, dat, ondanks zijn inspanningen zijn instrument tot in de 
perfectie te beheersen, hij als jazzmuzikant eigenlijk maar weinig had bereikt 

en als relatief onbekende side-man nauwelijks een rol van beteke-
nis had gespeeld. Begrijpelijk, maar daar zullen meer side-men 
mee geworsteld hebben, want we kunnen nu eenmaal niet al-
lemaal als een Louis Armstrong, Duke Ellington of Count Basie 
door het leven gaan. Wij als jazzliefhebbers delen zijn mening 
echter niet, want de rol van Bob Wilber als muzikant en stimu-
lator  van jazz in de tweede helft van de vorige eeuw is niet de 
minste geweest. Mijn eerste ervaring met het spel van Bob 
was op een elpee van de All Star groep van Eddie Condon, 
The Roaring Twenties, opgenomen door Columbia, in Neder-
land uitgebracht door Philips. Condon die kon putten uit een 
omvangrijk arsenaal van rietblazers: Edmond Hall, Peanuts 
Hucko en Pee Wee Russell, koos de jonge Wilber voor de op-
namesessie. Moeiteloos  paste Bob zich aan bij de door de 

wol geverfde veteranen van de Condon clan. Ook in de jaren 
die volgden speelde hij bij de, voornamelijk, oudere jazzmu-
zikanten en had een niet onbelangrijke rol in de Amerikaanse 
tradionele jazzscene. Eind jaren zestig van de vorige eeuw 
werd hij opgenomen in een club routiniers die zichzelf  The 

World's Greatest Jazzband noemden, waarmee ze in 1975 ook naar Nederland kwamen en 
daar had ik kaartjes voor kunnen bemachtigen. Het concert vond plaats in de Doelen van Rot-
terdam en was voor mij een belevenis van de eerste orde, in eerste instantie niet zozeer gefocust 
op Bob Wilber, maar het orkest in zijn geheel, was een topper. Tijdens het optreden ben ik nog 
even naar voren geslopen om wat snapshots te schieten, beetje onduidelijk, maar toch leuk om 
er nog eens naar te kijken. De organisatie was in handen van het impresariaat van Lou van Rees 
en omdat ik in die tijd ook wel eens wat schreef voor Doctor Jazz Magazine stapte ik naar zijn 
kantoor om wat informatie te krijgen. Lou was er zelf niet, maar zijn behulpzame secretaresse 
gaf me wel een leuk promotieboek en een stapeltje schitterde foto’s mee. 

Jeugd in New York
Bob Wilber zag het levenslicht op 15 maart 1928 in Greenwich Village, New York. Vader Allen Sage 
Wilbur was medefirmant in een kleine uitgeverij gespecialiseerd in schoolboeken. Toen Bob een 
jaar oud was, nam zijn vader hem en zijn oudere zuster mee naar Californië om zijn ouders hun 
kleinkinderen te laten bewonderen. Moeder Mary Eliza voelde zich niet lekker en was in New 
York achtergebleven. Tijdens dat bezoek kwam er een brandtelefoontje van zijn schoonzuster 
dat hem deed besluiten hals over kop terug te gaan naar New York. Echter, bij aankomst bleek 
Bob’s moeder al te zijn overleden. Het trauma, dat daarop volgde zou jarenlang een stempel blij-
ven drukken op het gezin Wilber. Bob en zijn zuster werden overgelaten aan de zorg van gouver-
nantes en kindermeisjes, waar zij geen prettige herinneringen aan overgehouden hebben. Later 
kwam Bob er achter dat hun directe buurman de bekende jazzpromotor John Hammond was 
en het is niet onwaarschijnlijk dat, doordat John veelvuldig jazzplaten draaide, hij Bob daarmee 
heeft beïnvloed. De familie Wilber verhuisde in 1931 naar een prachtig appartement in Gramercy 

Bob Wilber - Music was not enough Deel 1

Bob Wilber op 20-jarige leeftijd, toen hij in 
de Savoy band speelde. Alle foto's in dit 
artikel: Wilber and  Webster: Music was not 
enough. Oxford University Press.
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Park, waar Bob ook naar school ging.  Vader Allen hertrouwde in 1933 met Margaret Adler en 
als gegoede middenklassers betrokken ze ook nog een mooi buitenhuis in Scarsdale. Vader 
Allen speelde redelijk goed piano en was een liefhebber van het Broadway Musical Theatre, 
met voorliefde voor de muziek van George Gershwin en Irving Berlin. De grammofoon in de 
huiskamer werd veelvuldig gebruikt en vooral de opname van Mood Indigo van het orkest 
van Duke Ellington was een favoriete plaat. Bob en zijn zus hadden een zorgeloze jeugd, 
maar het gemis van hun eigen moeder bleef toch een rol spelen  en zou zeker in het geval 

van Bob zijn karakter blijvend vormen. 
Zoals zo vaak gebeurd, werd met school-
vriendjes met muziek geëxperimenteerd; 
blokfluit voor Bob en een vriendje op de 
drums. Toen hij op Junior High School 
kwam stapte hij over op de klarinet, het 
populairste instrument van die tijd, ge-
zien de successen van Benny Goodman 
en Artie Shaw. Bob had op de piano in 
de huiskamer ook nog een beetje zitten 
oefenen op de in die tijd populaire Boo-
gie Woogie en dat kwam hem op school-
feestjes goed van pas. Vader Allen had 
de meer dan gewone belangstelling van 
zijn zoon voor jazzmuziek wel in de gaten 
en nam hem mee naar het Café Society 
Uptown New York om naar de band van 
Teddy Wilson te luisteren. In die band za-
ten muzikanten met illustere namen als 
Edmond Hall, Benny Morton en Emmett 
Berry. Ademloos zat Bob te luisteren; dit 
was geweldig en de komende jaren ont-
wikkelde hij zijn kennis door te luisteren 
naar platen van Louis Armstrong Sidney 
Bechet en Jelly Roll Morton.

Bob Wilbur and his Wildcats
Vooral de muziek van Sidney Bechet's New Orleans Feetwarmers had Bob’s speciale voor-
keur. De stuwende trompet van Tommy Ladnier en de altijd agressieve drive van Sidney zou-
den voor hem het grote voorbeeld worden. Het is heel opvallend dat zijn voorkeur uitging 
naar het spel van Sidney, terwijl hij de bescheidenheid zelf was en zichzelf nooit profileerde, 
het tegenovergestelde van Sidney, die zich niet alleen in zijn spel, maar ook tijdens het op-
treden als een haantje in de band gedroeg. Het hoogtepunt van 1943 was voor hem het 
bijwonen in Carnegie Hall van het orkest van Duke Ellington op 23 januari; Bob was vijftien en 
het maakte een onuitwisbare in druk op hem. Het schoolorkest was inmiddels uitgebreid met 
piano en trombone en ontplooide allerlei activiteiten; en vormde zelf een Hot Club, waarbij 
jazzprominenten uitgenodigd werden met hen mee te spelen. Onder hen pianist Art Hodes, 
bassist Pops Forster en de ster van het vorige artikel, Wilbur de Paris (Hot News april 2010). 
Van studeren kwam niet veel, steeds vaker waren ze Down Town New York te vinden in Ryan’s, 
Nick’s en de Onyx Club om naar Billie Holiday te luisteren. Problemen met zijn vader bleven 
niet uit, hij was opgegeven voor het prestigieuze Ivy League College, maar Bob weigerde, 
hij wilde jazz spelen en liet de school achter zich. De publicaties van de boeken We called 
it Music van Eddie Condon en Really The Blues van Mezz Mezzrow waren hun bijbels en 
zij wilden alleen maar jazz spelen. Inmiddels had hun orkest een vaste bezetting gekregen 
met Dick Wellstood op piano, Charlie Traeger op bas, Johnny Glasel trompet, Eddie Phyfe 

Bob in 1944 met zijn eerste altsax. Foto: zie p.23
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drums en Bob op rieten, want hij had ook nog een sopraansax op de kop getikt; zij noemden 
zich The Wildcats. De publicatie in het jazzblad The Jazz Record gaf hen de nodige publiciteit, 
zij werden de jongste jazzgroep ter wereld genoemd en kregen zelfs een platencontract. De 
eerste opnamen werden gemaakt op 11 april 1946 voor het merk Riverside van Bill Grauer:  
Weary Blues, China Boy en Mixed Salad; later op 31 december 1947 werden er nog vijf stukken 
opgenomen. Volgens de gegevens van Bob werden er maar twee uitgebracht, maar inmiddels 
zijn ze allemaal op cd verschenen (NVS productions).
Op 22 februari 1947 namen ze voor het Commodore label van Milt Gabler vier nummers op, 
natuurlijk nog 78-toeren platen, Mabel’s Dream, Willie The Weeper, Wild Cat’s Blues en Blues 
For Fowler. Deze werden allemaal uitgebracht en sloegen in als een bom. Bob had inmiddels 
zijn ouderlijk huis verlaten en was bij Dick Wellstood ingetrokken. Het werd een hectische tijd 
voor de Wildcats met als hoogtepunt het Really The Blues concert op nieuwjaarsdag 1948. Tij-
dens de jamsession aan het einde van het concert speelden ze met Muggsy Spanier en Sidney 
Bechet. Vooral de ontmoeting met Sidney Bechet zou voor Bob verregaande gevolgen hebben; 
Bob’s adoratie voor het spel van Sidney zou hem de komende jaren in de ban houden. 

Studying with Bechet
Scharrelaar Mezz Mezzrow, die naast zijn muzikale bezigheden ook nog eigenaar was van het 
King Jazz platenmerk waarmee hij met Sidney Bechet een aantal schitterende duetten had 
opgenomen, attendeerde Bob op het feit, dat Sidney Bechet leerlingen zocht voor zijn net op-
gerichte School of Music. Bob was razend enthousiast en meldde zich aan. Bijkomstigheid 
was dat hij ook bij Bechet in zijn appartement kon intrekken. Bob zag het als een hoogtepunt 
om les te krijgen van de oude grijze meester uit New Orleans. Tijdens een van die honderden 
lesuren  werd Bechet gebeld door actrice Tallulah Bankhead, die in die tijd triomfen vierde op 
Broadway. “Direct komen”, eiste Tallulah, aangezien het al eerder voorgekomen was dat Bechet 
moest komen opdraven, duldde ze geen tegenspraak. Meekomen zei Bechet tegen Bob en 
de nog wel wat groene Bob keek zijn ogen uit toen de deur openging en zij ontvangen werden 
door een poedelnaakte Tallulah. “Spelen”, zei ze tegen Bechet en Bob en dook zelf weer bij 
haar vriend de koffer in . Na een stief uurtje konden ze weer vertrekken; ja, zo gaat het nou een-
maal in de grote mensenwereld. Het studeren ging telkens beter, maar werd echter bemoeilijkt 
door het feit dat Sidney, zoals alle klarinettisten uit New Orleans, op een klarinet speelde met 

De Wildcats, toen, in 1946 de jongste jazzgroep ter wereld, in Ryan's met v.l.n.r. Eddy Phyfe, Johnny Glasel, Bob 
Wilber, Dick Wellstood en Charlie Traeger. Foto: als op p. 23.



26 Sgt. Pepper's Hot News november 2010

het Albert (kleppen)systeem en Bob op 
de wat modernere uitvoering met het 
Boehm systeem. Toch probeerde Bob 
de meester te volgen en dan kon Sid-
ney ook nog wel eens doordrammen, 
hetgeen voor de vriendin van Sidney, 
Laura weer aanleiding was om op te 
merken dat hij het met hem best wat 
rustiger aan kon doen. Sidney ant-
woordde: “Bob is een goede muzikant, 
maar hij moet gewoon wat achter zijn 
broek gezeten worden.” Laura, was van 
Canadees/Indiaanse afkomst en dronk 
wel eens te veel als de grote meester 

niet thuis was. Op een avond was het weer het geval en Bob had ook te diep in het glaasje ge-
keken en voordat hij het wist belandde hij in het grote bed van Sidney en kreeg hij op een andere 
wijze bijles. Later heeft hij zich daarover enorm geschaamd. Gelukkig is Sidney er nooit achter 
gekomen, maar goed ook, want met zijn opvliegende karakter stond hij er om bekend meteen in 
te grijpen. Voorbeelden te over: in Engeland werd hij het land uitgezet wegens het mishandelen 
van een prostituée en in Frankrijk is er nog een schietincident geweest, waardoor hij maanden 
in de gevangenis zat. Eind 1947 kwam er een abrupt einde aan de lessen met Sidney, die was 

uitgenodigd om een half jaar als topattractie in de jazzclub van Chicago te gaan optreden. Bob 
kreeg een telefoontje van Mezz Mezzrow, of hij zin had met een All Star Goup naar Frankrijk te 
gaan om daar op te treden op het Nice Jazz Festival. Naast Mezz op klarinet bestond de band 

Bob en zijn leermeester Sidney Bechet   in 1946 
in Ryan's. 

Een foto uit 1947 tijdens een opname van de Wildcats met Sidney Bechet, voor Columbia . Van links naar rechts zien we: 
Johnnie Glasel, Bob Mielke, Denny Strong, levende legende Bechet op klarinet, Charlie Traeger, Dick Wellstood en Bob.
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uit de legendarische drummer Baby Dodds (King Oliver’s Creole Jazzband), Jimmy Archey op 
trombone, Sammy Price en Henry Goodwin.  
Het Nice Jazzfestival had tevens de Louis Armstrong All Stars met Jack Teagarden en Earl Hi-
nes, de swingroep met Rex Steward en Lucky Thompson naast de Engelse   Revival band  van 
Humphrey Lyttleton en het Franse orkest van Claude Luter. Bob bedacht zich geen tweede keer 
en op 14 februari 1948 begon zijn eerste intercontinentale vlucht. Hij was opgelaten, twintig jaar 
oud en zoals hij zelf schrijft: ”I was on my way.”

Het Nice Jazz Festival
Het festival was het eerste groots opgezette 
jazzgebeuren na de gewelddadige  gebeur-
tenissen van de Tweede Wereldoorlog in 
Frankrijk. De organisatie was in handen van 
de Franse jazzpromotor Hugues Panassié, 
voorzitter van de Hot Club de France. Tijdens 
de vlucht zat Bob achter Louis Armstrong en 
Jack Teagarden en omdat die constant met 
elkaar in gesprek waren kon Bob goed mee-
luisteren en verveelde zich geen moment. 
Manager van Louis Armstrong, Joe Glaser, 
regelneef bij uitstek, had het helemaal uit-
gedokterd. Als we geland zijn, dan ga jij als 
eerste naar buiten Louis, want er zal wel de 
nodige pers aanwezig zijn. Wat hij echter niet 
in de gaten had toen het zover was, dat Lucky 

Thompson al naar voren gelopen was en voor de deur stond. Furieus sommeerde Joe Glaser 
Thompson daar weg te gaan, maar die weigerde: “ik sta bij jou niet onder contract Glaser.” 
“Als we terug zijn in de States zal ik er voor zorgen dat je nergens meer aan de bak komt” siste 
Glaser terug. Hoe machtig de rol van managers in het corrupte spel kunnen zijn blijkt wel uit 
het feit dat Thompson nooit meer een rol van betekenis heeft gespeeld. Natuurlijk was Louis 
Armstrong de grote attractie van het Nice Festival, de All Stars met Jack Teagarden, Earl Hines 
en Barney Bigard op klarinet. Helaas, het Franse publiek had de veranderingen in het spel van 
Louis de laatste tien jaar niet gevolgd en rekende op een soort Hot Five combinatie en num-
mers als Cornet Chop Suey en West End Blues. Daarvoor in de plaats speelden de All Stars  
La Vie en Rose en That’s my Desire. Het merendeel van het Franse publiek kon dat maar matig 
waarderen. Daarentegen was de club rond Mezz Mezzrow een groot succes. Voorbereiding 
hadden ze nauwelijks gehad, maar het waren allemaal routiniers bij uitstek. Bob speelde met 
Mezz de duetten, die laatstgenoemde eerder op zijn King Jazz label had opgenomen. Bob werd 
uitgebreid geprojecteerd als de jonge protegé van Sidney Bechet, die toch al heel bekend was 
in Frankrijk. Toch had het evenement van de onder leiding van Mezz Mezzrow spelende musici 
nog een wrange bijsmaak. Afgesproken was dat er voor onkosten gespeeld zou worden, maar 
toch bestond het sterke vermoeden dat de organisatoren van het festival Mezzrow voor het 
optreden betaald hadden en dat hij die centen in zijn eigen zak had gestoken. De laatste avond 
van het festival was in het hotel Negresco, ieder orkest gaf nog eens acte de présence. Toen de 
All Stars van Louis Armstrong aan de beurt waren, bleek Louis nergens te vinden. In alle staten 
snelde Joe Glaser naar de hotelkamer waar hij lekker in zijn ondergoed lag te slapen. “Je moet 
spelen”, brieste Joe Glaser. “Oh, is dat alles”, antwoordde de nuchtere Louis. 
Terug in de States werd Bob geconfronteerd met de hoogopgelopen controverse tussen New 
Orleans- en dixieland jazz en de modernere vormen zoals bebop. 
                                                                                     
                                                  Wim Keller                                                                                            

Bob met linkmichel Milton 'Mezz' Mezzrow tijdens het op-
treden in Nice in 1948. De trombone is van Jimmy Archey.
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Een accordeon, trompet, gitaar, piano 
én een paar schaatsen vallen meteen 
op als ik in februari van dit jaar de ka-
mer binnenkom van Han Monsma: een 
muzikale sportieveling dus. ”Ja, schaat-
sen is ook een passie van mij. Ik ga ge-
regeld met mijn zoon naar de ijsbaan in 
Hoorn en uiteraard heb ik genoten van 
het natuurijs van deze winter, hoewel de 
kwaliteit niet zo geweldig was. Ik heb mij 
nog wel voorbereid voor een eventuele 
Elfstedentocht, want die heb ik in het 
verleden al twee keer kunnen rijden. Ik 
wil heel graag nog een keer meedoen. 
Het leek ervan te komen, maar het ijs 
was toch niet sterk genoeg. Een mooie 
passie dus, maar niet voor het hele jaar 
geschikt. Dat is wel anders met mu-
ziek. Dat kun je blijven doen. Ik ben op 
mijn elfde jaar begonnen met pianoles. 
Wij kregen thuis een piano en mijn ou-
ders vonden dat mijn zusje en ik naar 
les moesten. In het begin beviel mij dat 
prima, hoewel ik wel moeite had met 
noten lezen. Mijnheer Tjepkema deed 
erg zijn best om het mij bij te brengen, 
maar toen ik etudes moest gaan spelen, 
raakte mijn enthousiasme op. Ik wilde 
liever popliedjes spelen, maar de op-
bouw van de lessen ging nou eenmaal 
via de lesmethode van Folk Dean, bij 

vele mensen vast wel bekend. Ik bakte niets van die etudes. Mijn ouders zagen dat ook wel 
en adviseerden om wat meer te studeren, dan wordt het nog eens wat. Van mijn pianoleraar 
kreeg ik een boek om erbij te doen: the Joy of Boogie en Blues en dat was nou precies mijn 
ding. Maar op les was het bijzaak, dus toen ben ik toch maar gestopt. Ik was zelf gek van wat 
ze tegenwoordig Americana noemen: muziek die is afgeleid van authentieke country, folk en 
blues in een modern jasje. Ik had een vriendje met een gitaar en samen probeerden we wat 
nummers te spelen, maar dat lukte niet zo goed met de piano erbij. Dan moest mijn vriendje zijn 
gitaar anders stemmen, daar de piano een halve toon lager was. Mijn idool was Neil Young en 
vandaar dat ik toen zelf maar een gitaar heb gekocht. Ik heb mijzelf de akkoorden aangeleerd en 
vond het ook heel leuk om erbij te zingen.” Gitaar en piano belandden op een gegeven moment 
toch in de hoek van de kamer. Han keek er niet veel meer naar om. Hij had het druk met zijn 
opleiding en na zijn militaire diensttijd kreeg hij een baan bij de waterpolitie in Enkhuizen. “In die 
tijd was ik wel weer met muziek bezig, maar dat was meer het luisteren ernaar. Ik kocht in mijn 
jeugd minimaal één keer per maand een plaat. Mijn eerste plaat was die van Johnny Cash. Ik 
heb hem tot zijn dood gevolgd, geweldige muzikant. Liefde voor muziek bleef dus. En toen ik 
op de Jan Gooskaai kwam te wonen, heb ik een elektrische piano gekocht bij Koster. Hiermee 

  Jacintha sprak met Han Monsma
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kon ik spelen zonder de buren lastig te vallen. Ik miste namelijk toch het zelf muziek maken. Het 
is voor mij ontspanning, ik kan er veel emotie in kwijt. Ik speelde voornamelijk uit mijn hoofd, 
want met het notenschrift had ik nog steeds niet veel. Hierdoor moest ik het wel zelf bedenken 
en dan mis je toch een bredere basis. Die paar jaar les was eigenlijk te kort. Gelukkig trof ik op 
een gegeven moment een muzikant die zichzelf had leren pianospelen. Deze man was gitarist in 
de begeleidingsband van Rients Gratama, een Friese cabaretier en was behoorlijk muzikaal. Hij 
heeft toen voor mij opgeschreven hoe de akkoorden in elkaar zitten en hoe je die moet spelen. 
Deze hele lijst heb ik nog steeds en het was voor mij de basis om verder te gaan. Opeens kon 
ik alles spelen én kon ik er ook nog bij zingen. Toen werd het pas leuk.”

Niet volkliederen met noten
Een jaar of tien geleden vertelde een collega van Han, Cor van de Ploeg, over de repetitie van 
een band waar hij met zijn gitaar naar toe zou gaan. “Ik vroeg of ik mee kon en zo belandde ik 
zomaar bij Caspar Jansen thuis. Hans Peter Pluim was daar ook en die vroeg of ik iets wist van 
akkoordenschema’s. Nou dat wist ik, dus ik mocht plaatsnemen achter de piano en meespelen. 
Er was nog een pianist en die speelde prachtig, alleen niet vanaf akkoorden. Die wilde graag een 
notenschema, maar dat had de band niet. Op die manier kwam ik bij de Bovenband terecht, 
mijn eerste oudestijl jazzband. Ik vond jazz wel leuk, maar dacht dat oudestijl jazz allemaal 
dixieland was en daar hield ik niet zo van. Ik merkte dus al snel dat er zo veel stijlen waren en 
bezocht toen ook voor het eerst het jazzfestival. Daar zag ik helemaal hoe het moest. Althans 
wat mij aansprak. Uitstraling hoort daar zeker bij. Ik heb prachtige oudestijl gehoord op een ge-
decideerde manier, maar na een paar nummers gaat mijn aandacht weg. Live is ook heel anders 
dan op een cd. Het kan live geweldig zijn door de ambiance, de uitstraling en op de cd enorm 
tegenvallen. Ik sla nu nooit meer een jazzfestival over. Ik ben er voor de gezelligheid, maar let ook 
op de muziek. Bepaalde bandjes waar vooral het collectief sterk in naar voren komt, houden 
mijn aandacht vast. Ik vind collectief nu eenmaal belangrijker dan individualisten. 
Ik ben zelf geen echte oudestijl pianist, maar voel het wel aan. De drive, het ritme vind ik gewel-
dig. Ik houd van muziek in simpelheid. Muziek met 100.000 noten vind ik niks; een solo is zo 
mooi als die het dichtste bij de muziek blijft. Een goede timing is belangrijk. Met de piano kun je 
heel goed in de achterhoede meespelen. Je moet dan niet teveel noten gebruiken, want anders 
worden ze gek van je. Je moet meegaan in de bounce en het geheel niet volkliederen met noten. 
Je kunt met de piano elk instrument een extra kleur geven; bijvoorbeeld met een paar tonen 
hoog meespelen met de klarinet,. De klarinet is al druk van zichzelf, dus ook daar is minimalisme 
een belangrijk item voor de piano. Het collectief van een band vind ik zelf het belangrijkste. Alles 
moet in elkaar passen.” 

Zeer vereerd
Na een paar jaar Bovenband ging Han verder met de band Red and Yellow. Hierin speelde hij 
weer met Cor van de Ploeg en Hans Peter Pluim. Maar ook met Ernst Hudig (“Ik zei in het begin 
altijd u tegen hem, want het was toch de dokter”), Wim Bijl, Klaas van Dekken en Marjan Vlam. 
“Dit was ook weer een leuke tijd. Het was voor mij vooral een leuke hobby, maar denk nou niet 
dat ik een geweldige pianospeler ben. De bands kwamen mooi achter elkaar. Ik bleef op die 
manier lekker spelen. Na de Bovenband en Red and Yellow werd ik gevraagd of ik wilde spelen 
bij Spirit of Gospel. Ik was zeer verbaasd toen Frank Sprong met deze vraag bij mij kwam. Ik 
vind het eerder een wonder dat ze met mij willen spelen dan ik met hen. Ik ben gaan kijken en 
niet meer weggegaan. Het genre spreekt mij enorm aan. En de uitstraling van het geheel. De 
beleving waarmee mensen muziek maken is zo belangrijk. Het geheel moet kloppen. De ach-
terhoede van onze band is zo goed, zo’n mooie basis, daar ben ik echt trots op. Eén keer per 
maand repeteert het koor met de achterhoede erbij. De blazers komen dan, voor een optreden, 
een repetitie meespelen en dan wordt het afgemaakt. We hebben vier of vijf keer per jaar een uit-
voering, meestal bij jazzfestivals. Frank Sprong is een enorme stimulator voor ons. Hij gaat maar 
door en schept prima randvoorwaarden. De band die wij onderling hebben, is heel plezierig. We 
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repeteren elke maandagavond in de Bonte Veer. Momenteel hebben we zo rond de twintig leden 
en zoals elk koor kunnen wij vooral tenoren en sopranen erbij gebruiken.”

Dirigent én pianist
Sinds een half jaar is Han de dirigent bij het koor. “Nadat Marjan Vlam was gestopt, lukte het 
ons niet om een dirigent te vinden, die bij ons koor paste. Op een gegeven moment vroeg het 
bestuur of ik het dan wilde doen. Ik moest daar eerst even over nadenken, maar heb toch de 
stap gewaagd. Ik vond het bijzonder, dat ze dit wilden met mijn beperkte middelen. Want het 
dirigeren moest ik mij nog aanleren. Het aangeven van het begin van het nummer en het einde 
is cruciaal. Ik doe het op mijn eigen manier én vanachter de piano. Met de opstelling van koor en 
band moest dus wel rekening gehouden worden, want het is wel prettig als ze mij kunnen zien. 
Ik vind het belangrijk als de swing en de beleving er goed uitkomen. Om ook goede inzingoe-
feningen en soms wat ademhalingsoefeningen te doen heb ik een boekje gekocht, waar ik al-
lerhande ideeën uit kan halen. Ik richt mij vooral op de timing, want die is wel heel belangrijk voor 
het koor. Ik vind het mooi dat ze zo’n vertrouwen in mij hebben, maar ik zal niet de dirigent voor 
het leven zijn.  Ik bereid de nummers thuis goed voor. Gelukkig hebben wij mooie arrangemen-
ten van Menno Bruin en nu ook van Coos Zwagerman. Daarmee heb je net weer iets anders. 
Aan het einde van de repetitie zingen we altijd een lekker swingend nummer, zodat je met een 
vrolijk gevoel stopt. Daarna blijven we vaak nog even wat drinken en praten. Het sociale aspect 
is ook van belang bij het koor. Je moet er met elkaar iets moois van maken. Vorig jaar hadden 
we een super optreden in Zeeland. We traden eerst met het koor op in een kerk in Vlissingen. Dit 
was mijn eerste keer als dirigent én pianist tegelijk. Heel spannend allemaal. Ik hoopte zo dat 
het koor op tijd zou stoppen en dat ik het goed zou aangeven. Maar het ging goed, prima sfeer. 
Daarna moest de band nog optreden in Domburg op het grote plein buiten. De helft van het 
koor ging hier mee naar toe en ik heb genoten van de sfeer tussen band en publiek. Geweldig. 
Het leuke was dat ook de solisten van het koor een paar nummers met de band meededen. 
En ik vind het dan altijd zo bijzonder dat mensen voor je klappen. Ik was al euforisch door mijn 
eigen lol en kijk eigenlijk niet eens zo naar het publiek. En dan krijg je zomaar een gigantisch ap-
plaus! Publiek heb je natuurlijk wel nodig. Qua aantal maakt het niet zo uit, als ze maar aandacht 
voor je hebben. Met plezier denk ik tevens terug aan een optreden met Spirit of Gospel tijdens 
de kerkdienst op het jazzfestival in 2008. Marilyn Keller was daar ook bij en mede door haar 
toedoen werd het koor en de band tot grote hoogte gebracht. Iets om niet meer te vergeten”.

Eigen stijl
Han was een van de initiatiefnemers van Jazz 4 Juniors. Dit draagt hij nog steeds een warm hart 
toe. “We wilden zo graag de jeugd interesseren voor de jazzmuziek en dan vooral om het zelf 
te leren spelen. Mijn zoon heeft een tijdje op trompetles gezeten en een paar jaar in het leer-
lingenorkest van KSM gespeeld. Hij zag dat zijn vader in bandjes speelde en dat vond hij ook 
wel interessant. Helaas heeft hij op een gegeven moment toch afgehaakt. Het valt niet mee als 
kind om hiermee door te gaan. Ik weet dat ik het als jongetje ook niet stoer vond om te vertellen 
dat ik op pianoles zat. Dat vertelde ik dus maar niet tegen mijn vriendjes. Mijn eerste digitale 
piano heb ik ter beschikking gesteld aan Jazz 4 Juniors. Ik hoop nog steeds dat er kinderen 
geïnteresseerd zijn om hierbij te spelen. Maar ze hebben tegenwoordig wel veel en moeten 
meer keuzen maken. Dat valt niet mee. Je moet eerst oefenen voor je in een band kan spelen 
en dat eerste is iets waar je een ijzeren discipline voor moet hebben. Ik heb zelf gemerkt dat 
dit lastig is. Maar je moet volhouden met dit soort dingen. Op de RSG doen ze ook veel met 
muziek en het formeren van bandjes. Mooi om te zien. Muziek is zo waardevol in je leven. Ik 
vind het een geweldige hobby. Het spelen is op zich al een verrijking. Ik beleef net zoveel plezier 
aan het spelen voor mijzelf als aan een optreden. Ik zing ook graag. Het lijkt mij fantastisch 
om Amerikaanse evergreens te mogen zingen met een geweldig groot orkest erbij. Wie weet, 
lukt dat ooit. Je moet toch wat te dromen hebben? Ik zing nu bij Spirit of Gospel het nummer 
Why me, Lord van Kris Kristofferson. Ik heb zelf de country uitvoering hier thuis en je kunt het 
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zo mooi als gospel zingen. Pianospelen hoop ik zo lang mogelijk te blijven doen. Ik wil dat nu 
niet meer loslaten. Erroll Garner is één van mijn grote voorbeelden. Het is een jazzpianist uit de 
jaren vijftig. Hij gebruikt de noten waar ze nodig zijn. Hij heeft ook een hele ritmische manier van 
spelen met een prima timing. Een eigen stijl zoals niemand dat doet. En dat past heel goed bij 
mij qua gevoel en qua ritme.”
Een eigen stijl heeft Han ook. Hij heeft het zich allemaal eigen gemaakt: pianospelen in de diver-
se bands, gitaarspelen op feesten en partijen, accordeonspelen in huiselijke kring en dirigeren 
en zingen bij het koor. En schaatsen? Ook dat heeft hij zichzelf geleerd en wie weet lezen we zijn 
naam nog een keer bij de deelnemers van de eerstkomende Elfstedentocht.

             Jacintha Floris 

  De Jazzclubs

Jazzclub Assen 
www.jazzclubassen.nl
Champ 'Aubert Jazzclub Driebergen 
www.champaubert.nl
Charlestown Jazzclub Nijmegen
www.charlestownjazzclub.nl
Eindhovense Jazzclub OSJE
www.osje.dse.nl
Haagse Jazzclub
www.haagsejazzclub.nl
Jazz at the Rhinetown 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
Jazz in Rijen
www.jazzinrijen.nl
The Swinging Carrots Dongen
www.theswingingcarrots.nl
Triangle Jazzclub
Info: 055-3559129
Jazz-Sociëteit Zutphen
www.jazzclubzutphen.nl 

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

Topmuzikant Dick Sleeman overleden
Bij het ter perse gaan van deze Hot News bereikte ons het droeve bericht dat trombonist Dick 
Sleeman op 26 juli j.l. op 69-jarige leeftijd is overleden. 
Als trombonist was hij een van de onbetwiste Nederlandse jazzgrootheden. Zijn spel stond op 
eenzame hoogte. In de klassieke en mainstream jazz was hij in Europa de absolute meester. 
Wij wensen zijn vrouw Sophia, zijn dochters Ruby en Gloria en verdere familieleden alle sterkte  
om dit afschuwelijk verlies te kunnen dragen.
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