
HOTLINE MET ...

Dutch Jazz met Rolf Delfos en Bart Wirtz is 
elke zondag van 22.00 tot 23.00 uur te horen 
op Sublime FM. Voor Jazzism selecteren de 
heren steeds vijf Nederlandse jazzplaten.
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Joep Pelt
Joep Pelt raakte al op jonge leeftijd geïnspireerd door 
deltablues, folk, ragtime en country. Eind jaren negentig reisde 
hij door Mississippi waar hij optrad met lokale musici. Op The 
Lomax Sessions brengt hij een eerbetoon aan muzikale 
ontdekkingsreizigers John en Alan Lomax, de grootste 
verzamelaars van volksmuziek van de twintigste eeuw.

Wat intrigeert jou in die Lomax-opnamen?
“Op mijn zestiende hoorde ik opnamen van Son House uit 1942 in 
een winkel waar je omgevingsgeluiden hoort en er een stoomtrein 
dwars door zo’n nummer heenrijdt. Ook die geweldige stem greep 
mij ontzettend aan. In 1996 hoorde ik Jack Owens spelen op de 
Utrecht Blues Estafette. De intensiteit van die man, wat hij in zijn 
eentje kon, de power, ondanks zijn hoge leeftijd en de authenticiteit 
in zijn spel, waren voor mij een bevestiging hoe bijzonder die oude 
muziek was. De volgende zomer ging ik voor het eerst naar 
Mississippi om te kijken wat er nog over was van die wereld.”

Was het moeilijk kiezen uit die duizenden songs?
“Ik zocht naar een balans, een mooi geheel met een kop en een 
staart. Een selectie van een paar bekende nummers, zoals Black Betty 
en John Sloop B. en verschillende stijlen. De vroegste vormen van 
jazz, country en blues komen allemaal uit dezelfde bloedgroep. Ik 
heb het album sober opgenomen: voor de microfoon en spelen maar. 
Ik kon er ook een aantal nieuwe gitaar-technische dingen in kwijt.”

Jammer dat je tournee is uitgesteld vanwege de Coronacrisis.
“Als zzp’er ben ook ik overvallen door het wegvallen van inkomsten. 
Ik heb nu ingezet op online gitaarles geven. Ik heb een maand 
geleden mijn enkel gebroken en moet sowieso veel thuis zitten. In 
mijn studiootje boven kan ik werken aan enkele projecten, zoals 
Soweto Soul en Ethiojazz. Maar mijn grootste drijfveer is momenteel 
ons meisje dat binnenkort wordt geboren.”

Cor Oliemeulen

1. Jaap Dekker - Lizzy’s Tune
Boogiewoogiepianist Jaap Dekker overleed vorige 
maand en werd altijd geassocieerd met die ene hit: de 
boogiewoogieversie van In Een Groen Groen 
Knollenland in 1972. Lizzy’s Tune geeft veel meer aan 
waartoe hij in staat was: goede swingende songs. 
Ergens voelde hij zich altijd ondergewaardeerd en dus 
besloot hij op latere leeftijd alsnog naar het 
conservatorium te gaan om zich te verdiepen in de 
jazzmuziek. Maar hij kwam toch weer terug op de 
boogiewoogie. Een groter podium was hem gegund. 

2. Ntjam Rosie - Family And Friends
De gevolgen van het Coronavirus voor muzikanten 
moge duidelijk zijn. Ntjams tour die zou volgen op de 
release is nagenoeg gecanceld. Was haar muzikale 
partner in crime van het vorige album Alexander Popta, 
voor dit album is ze in zee gegaan met The Eminent, 
een producerstrio uit Leiden. Verrassende intro’s, gave 
sounds, onverwachte wendingen en discogrooves 
passen uitstekend bij haar stem. 

3. Michelle David & the Gospel Sessions - Vol. 4 
Soulzangeres Michelle David werd zes jaar geleden 
overgehaald door Onno Smit en Paul Willemsen om een 
gospelalbum te maken. Na het overlijden van haar 
moeder en een periode met borstkanker zingt ze op 
haar vierde album vanuit het hart. ‘In de meeste pure 
vorm’, aldus Michelle, en dat is dus de gospel. En wat is 
er mooier dan een soulsound (de band) met de 
spirituele stem van Michelle David? 

4. Tineke Postma - Freya
Freya is de noordse godin van creatie, vruchtbaarheid en 
liefde. Tineke Postma levert met haar nieuwe album wat 
de godin van haar vraagt. Altijd met een been in het 
Amerikaanse jazzlandschap nam ze daar op met 
trompettist Ralph Alessi, bassist Matt Brewer en 
drummer Dan Weiss. Resultaat is een experimenteel 
album waar ze laat horen waarom Herbie Hancock en 
Wayne Shorter met haar optraden en ze in DownBeat 
werd verkozen tot Rising Star op de sopraansaxofoon.

5. Liesa Van der Aa - Melody
In Nederland zijn er actrices die hun zangkwaliteiten 
combineren, maar toen we het album van de Vlaamse 
actrice Liesa Van der Aa hoorden, sloegen we steil 
achterover. Een originele productie met Dries Laheye en 
Lander Gyselinck van de band STUFF. en de Nederlandse 
toetsenist Niels Broos. De zeggingskracht van Liesa Van 
der Aa: een film en een album ineen.


