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Zondag 16 september
New Orleans Revival Stompers
zie pagina 15

Zondag 14 oktober
The Louis Armstrong Celebration Band 
zie pagina 16

Zaterdag 10 november (avond-programma)
Just Wednesday 
zie pagina 17

Zondag 18 november 
Nils Conrad And His Amazing Jazzband
zie pagina 18

Zondag 16 december 
The Basin Street Brawlers Jazz Band (GB)
zie pagina 19
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Dutch Swing College Band: Update
Als een rode draad loopt de geschiedenis van het Swing 
College door mijn leven en dat van de meesten van u. Als 
tiener stond ik met mijn mede tieners op klasse avonden 
om de Philips Electrofoon en we riepen tegen elkaar bij 
het beluisteren van Weary Blues op ‘Swing College at 
Home’, met drie solerende klarinettisten!: “Moet je horen 
hoe Kesber ruig inkomt en dan die Jan Morks, wat een 
solo!” Vele lp’s zijn er daarna gekomen, soms met afwij-
kend bereden jazzpaden, maar trots waren we en ben ik 
nog met de prestaties van ons nationale oudestijl icoon, 
al was de band wat ingeslapen de laatste jaren. Ja, jon-
ger werden ze er niet op. 
Maar, luister eens naar hun laatste cd ‘Update’ een 
sprankelende, spetterende schijf met een aantal nieuwe, 
nog nooit ergens opgenomen originele stukken, waarvan mij Old Times, van de hand van Ernst 
van de Kerkhof, het meest bekoorde. De band is weer up to date, te danken aan twee jonge 
honden: trompettist Keesjan Hoogeboom (29 jaar) en trombonist Maurits Woudenberg (28 jaar), 
die de hele band een facelift hebben gegeven. De klank van de band in de jaren zestig, met 
als muzikaal hoogtepunt de lp Live At the Sportpalast Berlin, komt weer naar boven. De an-
dere gerenommeerde-, wat rijpere muzikanten (en topsolisten) van het orkest delen mee in de 
facelift; je hoort een totaal vernieuwde groep, die als geheel weer een jeugdig elan uitstraalt. De 
ritmegroep, onder aanvoering van bassist Adrie Braat mag er meer dan zijn en zoals altijd is het 
genieten geblazen van de solo’s van rietblazers Frits Kaatee (oe, die baritonsax!) en Bob Kaper. 
Keesjan lijkt in zijn spel meer dan eens een reïncarnatie van Ray Kaart.
Twee vocalisten, Margriet Sjoerdsma en Kasper van Kooten vullen samen drie tracks.
Wil je een lekkere dixieland plaat, maar bovenal de nieuwe, spuitende, knallende Dutch Swing 
College horen? Kopen die cd; info www.dscband.nl

                                           Dick Turksma

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

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

 

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

Oriental
Jazzband

Enkhuizen

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

Herringtown 
Jazzband

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

Spirit of Gospel
New Orleans Band & Gospelsingers

www.gospelsingers.nl

Freetime
Old Dixie
Jassband

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

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

Pizzeria/Lunchroom

BELLA VITA
Rick Jong & Gwyneth Beemster

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

Uw advertentie 
zou hier goed 

staan.
Voor informatie:

info@sgtpeppersjazzclub.nl

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

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

Website: www.data-force.nl

Verkoop en reparatie
Computer speciaalzaak

van computers; onderdelen

Café - Restaurant - Terras

De Mastenbar
Het gehele jaar geopend - Serre voor 

vergaderingen en kleine gezelschappen - 
Overdekt, verwarmd terras.

Uitstekende keuken en een gezellige ambiance

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

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

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

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

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

Reconnective Healing TM
The ReconnectionTM

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

TM

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

Lollapalooza
Jazz

Opmerkelijk / opvallend in zijn soort

Wij rekenen geen voorrijkosten!

Voor informatie:
www.lollapaloozaoldjazz.webklik.nl

Ruimte 
te huur 

Informatie:

info@sgtpeppersjazzclub.nl

Live Music, Big Screen, 
Football/Rugby

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

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

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

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

www.schildervis.nlwww.schildervis.nl

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

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

Melkmarkt 4, 1601 HC EnkhuizenMelkmarkt 4, 1601 HC Enkhuizen

Voor reservering en informatie:

(Op feestdagen geopend)

Westerstraat 113
1601 AD Enkhuizen
0228 - 322 060
www.onderdewester.nl
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Muziek doet wat in je leven  Ons gemeenschapshuis de Nieuwe Doelen was nog maar pas 
geopend. Op die zaterdagavond aan het eind van de jaren zestig was ik als tiener getuige van 
een actie van de ook als mens imposante Huub Janssen, drummer van de Dutch Swing College 
Band. De man gaf een solo weg waaraan maar geen einde leek te komen. De hele zaal raakte in 
vervoering. Nu, zoveel jaar later, herinner ik me dat moment als de dag van gisteren. Dat is dus 
wat muziek met mensen doet: indruk wekken! 
Muziek speelt in ons leven een belangrijke rol. We luisteren naar gekozen muziek, bezoeken 
concerten of bespelen een instrument en we zingen of bewegen op muziek. Onbewust onder-
gaan we muziek in winkels en reclameboodschappen. Of, zoals op dit moment, tijdens het werk 
waarbij ik - terwijl ik dit tik - Blondie op de achtergrond hoor zingen over Denise. Ook daarbij 
borrelen herinneringen op. Muziek raakt ons dus vaak tot in ons diepste wezen. Belangrijke 
levens gebeurtenissen worden bijna altijd met muziek omlijst. Muziek is een krachtig middel om 
gevoelens uit te drukken en verbindt mensen met elkaar. Mooi voorbeeld zijn ook de authen-
tieke inwoners van New Orleans. Zie eens welke rol de oude stijl jazzmuziek in veel facetten van 
hun leven had en heeft.
Voorzichtig begonnen in de jaren zestig en zeventig, heeft de oudestijl jazz zich ook defi nitief 
geworteld in de samenleving van Enkhuizen en omstreken. Het is daarom mooi dat, inmiddels 
dus ook al weer twintig jaar geleden, een aantal mensen het initiatief nam om de Sgt. Pepper's 
Jazzclub van de grond te tillen. En met succes mag ik wel zeggen. Sgt. Pepper's biedt steeds 
opnieuw een boeiend programma met tal van bekende namen en orkesten van binnen en bui-
ten Enkhuizen. Het voorziet dus in een behoefte. En bij een club als deze hoort natuurlijk een 
lijfblad.  Hot News wordt al die jaren gemaakt door een enthousiaste groep redacteuren. Telkens 
weer weten zij boeiende artikelen te produceren. Wat mij betreft gaat dat nog heel veel jaren zo 
door. Ik wens de club en redactie veel succes en inspiratie toe. 
        N.J.J. (Klaas) Kok
Wethouder Stadsbeheer, Verkeer, Onderwijs, Cultuur, Gezondheidszorg, WMO, Infrastructurele projecten, 
Plant- en groenvoorzieningen, Weg- en waterbouw, Begraafplaatsen, Dierenwelzijn.

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

Informatie muziek/bands/reserveren kaarten: 
0228 - 31 47 91
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06-27 82 39 29

Niets uit dit blad mag worden overgenomen zonder 
schriftelijke toestemming van de redactie.
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Sgt. Pepper’s Jazz-Club:
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1601 JD Enkhuizen
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S.D.G.
SCHILDERWERKEN

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

Dijk 38, 1601 GJ Enkhuizen
www.slijterijdedijk.nl

Service & Kwaliteit

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

Lid vereniging Goud- en Zilversmeden

Autorijschool KOK
Enkhuizen

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

Geopend vanaf 17.00 uur

H.J. Schimmelstraat 10, 1601 HS Enkhuizen. 

Telefoon: 0228 - 31 64 04

52

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

www.deGraaffvanEnckhuysen.nl

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

Professionele audio-, 
video- en lichtapparatuur

KENZO  PATRIZIA PEPE  FLOS 
 IITTALA  HANS UBBINK  PALAU  ILLY  GIRBAUD 

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

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

Hans Ruiter
Schoenmakerij

Schoen- en Lederreparatie
Onderhoudsmiddelen 
Sleutelservice

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

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

Schildersbedrijf
voor buiten en binnen

Piet Smitstraat 73, 1602 VB Enkhuizen

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

Voor informatie:
www.lollapaloozaoldjazz.com

Lake-cd/135-136. The Great Revival-vol. 2 en 3

Nadat Humphrey Lyttelton op bevrijdingsdag op Travalgar Square zijn vreugde uitte, door met 
zijn trompet uit zijn bol te gaan, kon hij niet vermoeden, dat het de start zou zijn van een onge-
kende populariteit van traditionele jazz in het Verenigd Koninkrijk. Want in zijn kielzog gingen 
anderen experimenteren met die New Orleans jazz, die was komen overwaaien uit de Sta-
tes. Het klonk allemaal nogal primitief, maar dat maakt het nou eenmaal ook charmant. De 
platenmaatschappijen stonden nou niet bepaald te trappelen om die muziek in de studio te 
vereeuwigen, want laten wij wel weten, het waren nog schellak platen met een draaisnelheid 
van 78 toeren. Toch waren er platenmaatschappijen, o.a. Esquire, die het wel aandurfden in de 
jaren 1945-1955 en een heel repertoire opbouwden met relatief onbekende orkesten.  Op The 
Great Revival-vol. 2 vinden we allereerst de Brian Woolley’s Jazzmen, met opnamen gemaakt 
in 1957 in Londen; Bobby Mickleburgh’s Bobcats, opnamen gemaakt in 1954 in Londen; Mick 
Gill’s Jazz Band, opnamen gemaakt in 1956 in Nottingham; Acker Bilk & his Paramount Jazz 
Band, opnamen gemaakt in Londen in 1955 en de Crane River Jazz Band, opnamen gemaakt 
in Londen in 1951.
Op volume 3 van de Great Revival horen we Sandy Brown’s Jazzmen, opnamen gemaakt in 
Londen in 1953; Bobby Mickleburgh’s Bobcats, opnamen uit 1955 gemaakt in Londen; George 
Chisholm & His Lollie Jazzmen, met opnamen gemaakt in 1958 in Londen; Humphrey Lyttelton 
& His Band, met opnamen gemaakt in 1949; Mike Daniels’ ‘Delta’ Jazzmen, Londen 1951 en 
Sandy Brown’s Jazzmen, enkele alternate takes.
Iedere liefhebber van british trad en meer nog de geschiedenis van die onverwoestbare jazz, 
die daar nu nog volop gespeeld wordt, voor die is het een ‘must’ deze cd's aan te schaffen en 
zelf moet ik bekennen, nog nooit - van het merendeel - van deze orkesten gehoord te hebben! 
Timeless uit Wageningen is de importeur van al dit fraais en een belletje, app of mail zal vol-
doende zijn voor een avond met luisterplezier. 

Wim Keller
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De autobiografi e van Max Kaminsky JAZZBAND 
My Life In Jazz’, rolde in 1963 als herdruk - in paperback - van de persen van Da Capo Press, 
New York

Als jongste telg, in een gezin van zeven kinderen werd Max in 1908 te Brockton, Massachusetts, 
geboren op Labor Day, als de mannelijke helft van een tweeling. Zijn zuster overleed helaas een 
jaar later aan de gevolgen van een longontsteking. De familie Kaminsky emigreerde zo rond 

1880 vanuit het toenmalige Tsaristische Rus-
land naar de USA, omdat de situatie in Rusland 
voor joden te problematisch werd (pogroms). 
Zij verhuisden naar Boston, waar zijn vader een 
kruidenierszaak begon. De jonge Max ontwik-
kelde een sterke voorkeur voor techniek en 
aangezien radiouitzendingen van het Pittsburgs 
radiostation KDKA binnen het ontvangstbereik 
lagen, knutselde Max, als veertien-jarige, een 
kristalontvanger in elkaar, waarmee hij het sta-
tion kon ontvangen. Muziekuitzendingen waren 
in 1922 nog niet vaak te horen, maar hij schrijft 
in zijn boek, dat, toen hij de ‘Tiger Rag’, ge-
speeld door het orkest van Ted Lewis hoorde, 
hij helemaal verkocht was; hij wilde trompet 
spelen. Hij zeurde net zo lang bij de echtgenoot 
van zijn zuster Mary, die trompettist was bij het 
Boston Symphony Orchestra, voor een trompet 
totdat die zei: “ knutsel jij voor mij een radioset 
in elkaar, dan verzorg ik een trompet”. En zo 
gebeurde het dat de jonge Max ging oefenen, 
aansluiting zocht bij andere jonge enthousiaste-
lingen en samen in een orkestje gingen spelen; 
zij noemden zich de ‘Six Novelty Syncopators’. 
Tijdens een optreden, waarmee $ 50,- verdiend/
gewonnen kon worden, kwamen ze er al snel 
achter, dat de muziekwereld vreemd in elkaar 
zat, want de manager wilde zich de helft van 

het prijzengeld toeeigenen, het was alles of niks! Spelen deden ze regelmatig in de omgeving 
van Boston, schoolfeestjes, danszaaltjes etc., maar de eerste contacten met de jazz kwamen, 
toen hij in ‘Shepherd's Colonial Tearoom’ in Boston, Bix Beiderbecke met de Wolverines hoorde 
spelen. Max was overdonderd door het spel van Bix en ging met de jongens van het eigen 
orkest ook in die richting experimenteren.  In 1924 werd hem een baan aangeboden, om in het 
weekend in Cape Cod te komen spelen, ook vond hij het geweldig om als begeleidend orkest te 
spelen voor de ‘stille’ fi lms, het publiek vond het helemaal geweldig, als zij de ‘Tiger Rag’ speel-
den, nota bene tijdens een begrafenis!!!! De invloed, die Bix Beiderbecke op de jonge Max had 
nam nog grotere vormen aan toen Bix, dit keer bij het orkest van Jean Goldkette, in het voorjaar 
van 1926, in Boston kwam spelen. Max zat in het derde jaar van High School, had zijn verdiende 
geld gespaard om een T-Ford te kunnen kopen, zocht contact en kon er op rekenen, dat Bix 
dit beantwoordde. Max realiseerde zich dat Bix autistische trekjes vertoonde, zich voornamelijk 
op zijn muziek concentreerde en gefacineerd was door de muziek van Louis Armstrong, Bessie 
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krijgen en in hun uitsmijters, de Tiger Rag en When the Saints go marching in ging het publiek 
op de stoelen staan. Met voldoening kunnen de spelers en organisatoren terugkijken op een 
geslaagd optreden.

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

                   Wim Keller

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

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

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

               Sam Verbeek

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

                                           Dick Turksma

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

De band zit met de gemiddelde leeftijd rond de dertig, 
waarbij Jaap de Wit sr. een uitzondering is, maar dat is 
aan zijn enthousiaste trombonespel totaal niet te horen. 
Sterker nog, met de lineaal in de hand springt Jaap sr. 
op hun pr-foto het hoogst van allemaal. Jazz-epo…wie 
zal het zeggen. Een compliment mag gegeven worden 
aan de ritmesectie, Pieter de Wit, Coos Swagerman en 
Hans Mantel, die in alle stukken de tempi op een juiste 
wijze vast weet te houden. Dit hoor je - lang niet - altijd. 
Al met al een prima gemixte cd die een must is voor de 
platenkast. De schijf is te koop voor €15,- bij optredens 
van de band en natuurlijk bij De Wit Beeld, Geluid en 
Witgoed in de Westerstraat, alhier.
           Sam Verbeek
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Smith en Ethel Watters, daarnaast had hij een voorliefde voor klassieke muziek. Het volgende 
jaar speelde Bix bij het orkest van Paul Whiteman en kwam weer naar Boston, Max zocht hem 
op en dat was de laatste keer dat hij hem sprak. Inmiddels had Max wel contacten gelegd met 
andere musici in Chicago en begon een vriendenkring op te bouwen, met o.a.: George Wet-
tling, Eddie Condon, Art Hodes en Red Nichols. De laatste had, na zijn stormachtige debuut in 
de jazzwereld met Miff Mole - in de jaren 1925-1929 -, altijd Bix Beiderbecke naar den kroon 
gestoken, maar nu zat hij zonder orkest en nodigde in 1929 een stel musici uit - op voorspraak 

van Bud Freeman 
- om te gaan spe-
len. Het strakke 
systeem van gear-
rangeerde stukken 
beviel de man-
nen niet en toen 
Nichols even weg 
was, gingen ze lek-
ker ‘jammen’. Fu-
rieus was Nichols 
toen hij weer terug-
kwam en ontsloeg 
het zooitje ongere-
gelde musici. Later 
is er door Wild Bill 
Davison nog een 

foto teruggevonden van een arrogant lachende Nichols, maar een sikkeneurig kijkende Con-
don, Max staat helemaal links op de foto. Het leven was in de ‘depressie’ tijd niet gemakkelijk 
voor muzikanten, dus maar weer terug naar zijn ouders in Boston, Max was 21 jaar. 

The Swing Years
Inmiddels had Max al een zekere naam opgebouwd en dat was ook de musici in Boston niet 
ontgaan, Orkestkeider Leo Reisman wilde hem graag in zijn orkest hebben, omdat hij zo lekker 
kon ‘growlen’, maar toen Bud Freeman hem belde om met hem en de andere chicagoans een 
aantal platen op te nemen was hij snel weer vertrokken. We schrijven 1934 en opgenomen wer-
den: ‘The Eel’ en ‘Home Cookin’, het waren stukken die op het lijf van Bud Freeman geschre-
ven waren, maar binnen de jazzgeschiedenis, mijlpalen werden. Het bleef krabben en bijten in 
Chicago en dus snel terug naar Boston, toen hij hoorde dat zijn vader was overleden, naar zijn 
‘Jiddishe Momme’, die hij niet alleen wilde laten. Voorlopig kon hij het spelen wel vergeten, de 
Big Band Era had een voorname plaats ingenomen, dus speelde hij nog wel in gelegenheids 
orkesten, maar daar kon je nauwelijks je brood mee verdienen. Benny Goodman kwam naar 
Boston en die vroeg hem te komen spelen, maar hij vond zelf, dat hij niet goed genoeg was 
om dat te kunnen. Echter toen hij Tommy Dorsey met zijn nieuwe Big Band in Boston hoorde 
spelen trok hem dat wel aan. Tommy zat net zonder jazz trompettist en hij mocht invallen. Begin 
1935 kreeg hij een contract bij Tommy, maar het was allesbehalve een gemakkelijke baan, de 
tegenstellingen tussen de gebrs. Dorsey heb ik al eens beschreven, maar als Tommy ‘de pik op 
je had’, dan brandde hij je helemaal tot de grond toe af. Aan de andere kant was hij de gulste 
bandleider, die je je maar kon voorstellen; hij verzorgde lunches en party's en liet zijn bandleden 
niets te kort komen. Zij tourden door het hele land, kwamen in Canada en Texas, maar het was 
slopend werk!! Hij bleef twee jaar bij Tommy en in 1936 nam hij ontslag. In de zomer van 1936 
werkte Max in de buurt van New England, toen hij een telefoontje kreeg van Pee Wee Russell, 
of hij wilde spelen in ‘The Famous Door’ in de 52ste straat in New York. Zelf ging Pee Wee met 
Louis Prima op tournee naar California en ze zochten een vervanger. Max ging en op de eerste 
avond dat hij daar speelde ontmoette hij Billie Holiday, die daar met Teddy Wilson optrad. Max 

Let op de gezichten van de heren. 
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bleef niet lang in ‘The Famous Door’, omdat ze niet veel wilden betalen, maar hij wilde ook niet 
naar huis. Hij vond onderdak in de Onyx Club met Jack Jenny als trombonist èn hij vond een 
baantje bij de Radio City Music Hall, waar de muziek voor 5 shows verzorgd werd. Toen Tommy 

Dorsey weer in de stad was en 
een trompettist zocht, was hij 
in 1937 weer op zijn vertrouw-
de stek! Glenn Miller kwam 
een keer luisteren in de New 
Yorker , waar Tommy's Band 
speelde en nodigde Max uit 
en zei hem: “waarom zou je 
derde trompet blijven spelen, 
als je bij mij eerste kunt zijn?!!!” 
Max ging niet op het voorstel 
in, omdat hij vond, dat de 
muziek van de Miller Band te 
gearrangeerd was. Uiteindelijk 
stapte hij over naar het orkest 
van Benny Goodman, waarin 
ook drummer Gene Krupa 
speelde, maar dat was zo no-

dig nog slopender dan bij Dorsey. Klarnettist en bandleider Artie Shaw was een nieuwkomer in 
de rij van swingorkesten en bleef Max vragen bij hem te komen. Goeie jazztrompettisten waren 
schaars te vinden en voordat hij het helemaal wist, zat Max bij Artie Shaw in zijn autobus om 
met hem op tournee te gaan. Beider interesse in/over jazz bracht hen bij elkaar en Artie en Max 
werden vrienden, hetgeen ook inhield, dat Max regelmatig in het appartement van Artie in 57th 
Street platen kon beluisteren van andere jazzartiesten. Prachtig zijn de verhalen, waarin de ver-
schillende Big Bands probeerden elkaar de loef af te steken, maar een mijlpaal werd wel bereikt, 
toen Billie Holiday bij Artie Shaw kwam zingen; een zwarte zangeres bij een blank orkest, onge-
kend! Helaas, het kon niet uitblijven, na een aantal jaren begonnen Artie en sommige bandleden 
op elkaars zenuwen te werken. Max voelde zich aangesproken en het was einde verhaal …… 
Artie Shaw verliet Boston zonder Max. 

Park Lane Avenue Hotel Radio Broadcasts
Ondertussen was in New York een soort paleisrevolutie geweest, eigenaar Milt Gabler van de 
Commodore Music Shop was met een eigen gekozen groep musici met o.a.: Eddie Condon, 
Pee Wee Russell en Bud Freeman, een eigen platenlabel begonnen onder de naam ‘ Commo-
dore’. Zij speelden onvervalste New Orleans (Chicago) jazz in New York en wonder boven won-
der… het sloeg aan. Eddie Condon begon in 1938 - in het Park Lane Avenue Hotel – vrijdag-
middag- concerten te organiseren, met wisselende bezettingen; hij maakte  géén onderscheid 
tussen blank en zwart, een ongekende situatie. Eddie Condon stelde de band samen met: Max 
Kaminsky, Bud Freeman, Pee Wee Russell en Brad Gowans; zij noemden zich de ‘Summa Cum 
Laude Band’ en speelden in de bekendste New Yorkse kroeg ‘Nick's’. Het orkest wist in een 
korte tijd bekendheid op te bouwen en er werden dito plaatopnamen gemaakt. De New Orleans 
revival, met in haar kielzog de Chicago variant was ‘booming’ en overal in New York schoten de 
clubs, waar die dixieland muziek gemaakt werd, als paddestoelen uit de grond. Het einde van 
de swing periode was in zicht. Milt Gabler maakte in 1938 niet alleen met zijn eigen platenlabel 
‘Commodore’ furore, maar hij was ook werkzaam bij het bekende Decca label en daar kwamen 
de platen ook van de band rollen. Jazzmuziek begon een ‘cult’ te worden, te meer doordat al-
lelei publicaties in ‘Life’ Magazine (Condon) en de eerste boeken over Jazz (Hughues Panassié) 
als – ‘verse broodjes van de bakker over de toonbank’ -, verkocht werden. Muzikaal hoogtepunt 
was wel de vierdelige 12 inch uitgave van ‘A Good Man Is Hard To Find’, op het Commodore 

Max in het orkest “Brown Brothers”.
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label, met verschillende bezettingen. Het succes van de revival in New York, wilden ze nog wel 
uitbreiden en Eddie Condon stuurde een telegam naar zijn vriend Bing Crosby, met het verzoek 
of zij daar niet konden optreden?  Het antwoord was ontluisterend, het had geen zin schreef 
Crosby terug, muzikaal gezien, was Los Angeles nog een Hillbilly town.
Niet getreurd, de radiouitzending vanuit het Park Lane Hotel, die direct  door de B.B.C. over-
genomen werd, was voldoende reclame om in ieder geval in Engeland te laten horen, wat er 
in New York muzikaal aan de gang was! Grammofoonplaten rolden van de lopende band, de 
clubs zaten stampend vol en overal op de East Coast kon er gespeeld worden. jazz was ‘ boo-
ming’. Toen op 1 september 1939 - door de inval in Polen - in Europa de Tweede Wereld Oorlog 
begon, had men in de U.S.A. er nog niet zoveel erg in. De filmjournaals spraken boekdelen, 
maar het gewone leven ging door. Max had een kontrakt voor de kroeg ‘Jimmy Ryan’s’, in de 
52ste straat in New York en speelde daar, afwisselend met de gebrs. Paris. De integratie was nu 
bijna compleet, blank en zwart speelden gezamelijk, de toleratie vierde hoogtij!!!Toch lagen er 
wat addertjes onder het gras, want jonge - voornamelijk zwarte - muzikanten, zochten nieuwe 
muzikale wegen. De z.g. moderne jazz begon zich te manifesteren, maar de ‘oude jongens’ 
speelden nog een lekker deuntje mee: Louis Armstrong, Duke Ellington, Basie, etc..  Max kon 

overal aan de bak komen, maar 
midden 1941 belde hij toch Artie 
Shaw op, om te vragen of hij niet 
een plek vrij had. Hij kon weer be-
ginnen en verdiende $ 175,-- per 
week. De routine herhaalde zich: 
reizen door het hele land, maar 
dit keer met dien verstande, dat 
de zalen uitverkocht waren.  Op 
zondag 7 december 1941 speel-
den zij in het theater van Provi-
dence, toen het bericht kwam, 
dat de Japanners Pearl Harbour 
hadden aangevallen. Dezelfde 
week kreeg Artie Shaw te horen, 
dat hij zich moest melden bij het 
War Department van Uncle Sam, 
zij werden weer ontslagen. Max 
kon niet vermoeden, dat hij bijna 
een jaar later weer bij Artie Shaw 
was, maar dan in uniform. Terug 
in New York kon hij direct invallen 
bij Eddie Condon en Ernie An-
derson, die Town Hall Concerten 

aan het organiseren waren. Het eerste vond plaats op 21 februari 1942. Het zou uitgroeien tot 
evenementen van formaat, met jarenlang waanzinnig succes. Natuurlijk moest er ook brood op 
de plank komen, Max en Eddie Condon speelden - in de zomer van 1942 - beiden in de band 
van Joe Marsala in het Log Cabin in Armonk, New York, waar zij - bijna dagelijks - ook op de 
radio te horen waren. De Town Hall concerten waren een wekelijks terugkerend evenement; uit-
gezonden op de radio en gelukkig ook vastgelegd op platen, zodat wij nu nog kunnen genieten 
van die geweldige muziek.

- Wordt vervolgd  -
Wim Keller




