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HET VEERHUIS, ons “kot”, staat vlak naast de Rupel (schoon rivier van 
waarop boten vertrokken, volgeladen met “Boomse Baksteen” die verder 
vervoerd werden tot in “America”, wie weet tot in New Orleans op de 
Mississippi). 
 
HET VEERHUIS dus waar de FONDY RIVERSIDE BULLET BAND het 
(ons) huisorkest dit jaar zijn 50-jarig bestaan viert – zou vieren – is voorlopig 
dicht. De hele programmatie valt in het water (van de Rupel).Wij treuren. 
Maar wij blijven niet treuren. 
 
Terwijl het bedrag dat velen al hebben gestort voor de concerten die op til 
stonden wordt teruggestort aan diegenen die al betaalden, zijn wij ook bezig 
om toch 50 FONDY & VEERHUIS te vieren in het volgend seiZOEN. 
 
Er is al een afspraak met LES HARICOTS ROUGES om HET VEERHUIS 
een weekend (zaterdag én zondag) op zijn kop te komen zetten, samen met de 
FONDY. 
 
Maar momenteel zou het totaal ongepast zijn om HET VEERHUIS vol te 
proppen met 100 liefhebbers die arm aan arm bij en tegen elkaar zitten.  
Wij hopen, wij rekenen op uw “medeleven” – medevoelen daaromtrent. 
 
Meer en hopelijk prettiger nieuws volgt in ons eerste RIVERSIDE 
JAZZNEWS  van seiZOEN 51 dat begint op zaterdag 19 september met … de 
FONDY.  
 
Leve HET VEERHUIS, leve de FONDY. 
 
Camiel.  
 
Nagekomen bericht :  
Er is een heel kleine kans dat de PALM COURT JAZZBAND uit New 
Orleans toch zou kunnen overkomen in september… We laten het jullie zo 
vlug mogelijk weten.    

 

 
 
 

NIE NEUTE NIE PLEUJE 
 
 

 

 
 

 
  

Eén van de trouwste leden 
van onze club – Monique – 
vertolkt ‘op Gentse wijze’ 
onze gedachten.  
Wij gaan door zonder veel 
gezaag. 
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FOUR, FIVE TIMES … ? 
 
De staat Louisiana en de stad New Orleans behoren bij de staten, steden in 
Amerika die het ergst getroffen zijn door het Coronavirus. 
 
Wat de “leider” van dat land vergeet en waarschijnlijk zelfs niet weet (hij weet 
al zo weinig en vergeet alles) is dat New Orleans in de laatste honderd jaar al 
zowat vier keer in quarantaine heeft geleefd. Nu moet dat ‘lockdown’ heten, 
terwijl quarantaine een duidelijke etymologie heeft die vanuit het Italiaans via 
het Frans in het internationaal taalgebruik is overgenomen: ME Latijn 
‘quarranta’, It. quarantene, ‘quarantina’, Fr. ‘quarantaine’. Dus veertig dagen: 
want dat was de periode gedurende dewelke schepen die uit verre 
bestemmingen terugkeerden uit voorzorg in de haven in isolatie werden 
gehouden om de verspreiding van besmettelijke ziekten (o.a. pest) te 
voorkomen. 
 
1897: een merkwaardige variant in de vorm van een omgekeerde quarantaine: 
Sidney Story, een raadslid van het gemeentebestuur van New Orleans, wilde 
de welig bloeiende prostitutie in zijn stad aan banden leggen door ze te 
beperken tot een stadsdeel. Officieel werd het afgebakende gebied aangeduid 
met de naam ‘The District’, maar al vlug kreeg het de bijnaam ‘Storyville’ tot 
ergernis van het verantwoordelijke gemeenteraadslid. Op de achtergrond 
speelde mee dat New Orleans een belangrijke marinebasis van de US Army 
was en eigenlijk was de maatregel ook bedoeld om de mariniers te vrijwaren 
van geslachtsziekten.  
Toen de USA zich in 1917 in WOI engageerde, besloot de legerleiding over 
de hoofden van de stadsbestuurders dat Storyville moest sluiten op 
middernacht 12 november 1917. 
 
1918-19: op 16 september 1918 legt een olietanker aan in New Orleans met 6 
matrozen die griep hadden. Even later wilde een schip de haven aandoen met 
11 griepgevallen aan boord. En er volgden er nog. Ondanks alle 
voorzorgsmaatregelen verspreidde de griep zich onder de stadsbevolking. Op 
20 oktober worden meer dan 2.000 griepgevallen gerapporteerd. Op 25 
oktober worden 1.592 nieuwe gevallen gemeld.  
 

 
 
 
 
Het feit dat op 11 november de wapenstilstand van de Eerste Wereldoorlog 
gevierd werd maakte het handhaven van de strikte voorzorgsmaatregelen er 
niet gemakkelijker op, want op die dag ging zowat iedereen uit de bol. Met 
nefaste gevolgen voor de verspreiding van de griep. De epidemie zal in New 
Orleans met ups en downs aanhouden tot April 1919. Wereldwijd maakte ze 
miljoenen slachtoffers (schattingen lopen uiteen van 20 tot 100 miljoen. Deze 
griepepidemie kreeg onterecht de naam Spaanse griep, want ze brak in 
werkelijkheid uit in Kansas, USA. Het was dus eigenlijk een Amerikaanse 
griep. 
 
2005: op 29 augustus landt de orkaan Katrina op New Orleans. De gevolgen 
zijn letterlijk desastreus. De stad overstroomde omdat de dijken en 
irrigatiesystemen niet behoorlijk onderhouden waren door de 
verantwoordelijke diensten: o.a. United States Army Corps of Engineers, de 
Orleans Levee Board, enz. New Orleans bleef jarenlang een waar rampgebied 
en op veel plaatsen in de stad en omstreken is de toestand nog altijd niet 
genormaliseerd. 
Op zaterdag 3 september traden Lars Edegran’s Palm Court Jazz All Stars op 
in ons Veerhuis. De bandleden moeten hier in België met een bang hart 
toezien hoe familieleden, vrienden en kennissen van de ene op de andere dag 
in hun ongeluk gestort werden of gewoon van de aardbodem verdwenen. New 
Orleans zelf bleef dagenlang van de buitenwereld afgesloten: een 
onverbiddelijke quarantaine opgelegd door moeder natuur zelve. 
 
2020: de coronapandemie met alles erop en eraan … o.a. geen New Orleans 
band om ons 50-jarig bestaan te vieren. 
 

ZO WILS 
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THE TRUMPET HAS BEEN SNEEZING, NOT ME… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(‘hertaald’ door onze drummer Ph. De 
Smet naar W. Van de Velde) 
 

DEN DIREKTEUR 

 
EVENTjes PRAKTISCH 
 

• Het Veerhuis blijft gesloten voor de rest van het seizoen 2019-
2020. Wij starten naar goede gewoonte terug op de derde 
zaterdag van september nl. 19 september 2020 met de Fondy op 
het programma. Wij hopen jullie in groten getale en vooral in 
grote gezondheid terug te zien 

• Het programma van september en oktober kan u lezen in het 
volgende Riverside Jazznews, en op onze website 
www.fondy.be  

• Het is de bedoeling van het bestuur om de jubileumconcerten in 
deze of andere vorm in het seizoen 2020-2021 te programmeren. 
Vanwege de huidige onzekerheden gaan we voor 15 mei 2020 
alle gestorte bedragen voor deze concerten terugstorten; aan 
deze rekeninghouders wordt gevraagd om dit op hun beurt 
verder te verdelen. We zullen jullie op een ander en beter tijdstip 
vragen om opnieuw in te schrijven voor de nieuwe concerten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRK METDEPENNINGEN 

 

 

‘k moest voor een feest naar het 
Veerhuis 
veur het vijftigjarig bestaan 
mijn instrument goed opgebloenken 
een proper rood hemd aangedaan 
en dan in den auto geleusterd 
naar music van Satchmo de King 
‘t echt bluesgevoel kwam efkens later 
want Satchmo en ik stonne stil 
 
‘k stond veur de brug van Willebroek….. 

http://www.fondy.be/
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Firma’s die   ”Het Veerhuis”   steunen 
 

 

Café LIPSTICK Boom 
 
Carrosserie ADRIAENSSENS Puurs 
 
Radio Rivierenland Willebroek 
 
LAMBRECHTS – STUDEONT Ruisbroek 
 
Optiek VAN BAEL  Kontich 
 
SPECULOOS VERMEIREN 
 
 
 
 
& Het gemeentebestuur van WILLEBROEK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

d.i. de e-mailversie van  
RIVERSIDE JAZZNEWS 

Clubblad van: Jazzclub HET VEERHUIS  
& FONDY RIVERSIDE BULLET BAND 

Oostvaartdijk 2 – Klein-Willebroek 
Programmawijzigingen worden via mail doorgestuurd of kijk 

op:  www.fondy.be 
 
 

 

http://www.fondy.be/

