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KLATWERK 3  
Eyeopener 
Aliud Records 

 
Bezetting: 
Boelo Klat (p, comp),  
Ruud Vleij (b),  
Ancel Klooster (d). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DELFEAYO MARSALIS  
The Last Southern Gentleman 
Troubadour Jass Records 

Bezetting:  
Delfeayo Marsalis (tb), 
Ellis Marsalis (p), 
John Clayton (b), 
Marin ‘Smitty’ Smith (d). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JAZZ OP DE PLAAT  
 
De laatste tijd lijkt er alleen nog maar slecht nieuws uit Gronin-
gen te komen, met alle aardbevingen en half-instortende hui-
zen. Gelukkig brengt pianist Boelo Klat ons wel goed nieuws, 
want met ‘Eyeopener’ heeft hij weer een nieuw pareltje aan de 
discografie van zijn trio Klatwerk 3 toegevoegd. Ingeklemd tus-
sen twee zeer vrij geïnterpreteerde liedjes van anderen (Billy 
Joels ‘Piano man’ en Henry Mancini’s ‘Moon river’) brengt Klat 
vooral een eerbetoon aan zijn muzikale helden. De titel ‘Walk 
like a Monk’ zegt voldoende, en bevat een aanstekelijk thema, 
waar Misha Mengelberg zich niet voor zou hebben geschaamd.  
Maar meer nog dan de oude Thelonious is Abdullah Ibrahim een 
invloed op het spel van de Groninger. Hij wordt geëerd met 
solostuk dat simpelweg ‘Ibrahim’ heet, maar ook in stukken als 
‘Flow 2’ en ‘Song for my sister’ herken je de invloed van de 
Zuid-Afrikaan. Een derde held die boven ‘Eyeopener’ zweeft, is 
Horace Silver. ‘B.A.R. blues’ is doortrokken van zijn funky pia-
nobenadering. Als we de drie rolmodellen optellen, kunnen we 
concluderen dat Klat raak geplaatste noten belangrijker vindt 
dan een hele notenwaterval. Hij is to the point, geestig, en met 
het klimmen der jaren wordt hij steeds wijzer. Nieuw op dit 
album is bassist Ruud Vleij. Hij is Rico de Jeer komen vervangen 
en doet dat uitstekend. Hij is een precieze begeleider en zet 
zangerige solo’s neer, zoals in ‘Reiziger’, dat hij zonder zijn 
kompanen aan de plaat heeft toevertrouwd. De compacte aard 
van het trio is optimaal behouden gebleven en het wordt tijd dat 
de rest van Nederland de Groningers eens gaat ontdekken. 
Herman te Loo 
 

Hier zijn fragmenten van het album te horen: 
http://klatwerk3.nl/nieuws/nieuwe-release-eyeopener/  
 
Delfeayo Marsalis heeft een betrekkelijk bescheiden discografie 
onder eigen naam als het gaat over zijn werk als bandleider, 
maar een enorme lijst van uitgaven waaraan hij als trombonist 
heeft meegewerkt of als producer wordt vermeld. ‘The Last 
Southern Gentleman’ is zijn vijfde album onder eigen naam. De 
kern van het kwartet zijn vader en zoon Marsalis, op respectie-
velijk piano en trombone, op uitmuntende wijze bijgestaan door 
de jonge drummer Marvin Smith en de routinier John Clayton op 
bas, geschoold door Ray Brown en spelend op een aan hem door 
Brown nagelaten bas. Plus de vermelding dat Clayton de bas 
onversterkt bespeelt. Dat is niet zomaar een technisch detail, 
maar een door Marsalis verlangde omstandigheid die ook expli-
ciet vermeld wordt in de cd-omslag (“…to obtain more wood 
sound from the bass” – om meer hout in het basgeluid te krij-
gen). Zie hoe hier de musicus/producer Marsalis spreekt.  
‘The Last Southern Gentleman’ is een verzameling composities 
die een romantisch soort jazz laten horen. Mainstream met een 
zwoel sfeertje, vooral door de zacht gespeelde trombone van 
Marsalis, ontspannen en bedachtzaam. Muziek gespeeld met 
bijna delicaat klinkende grooves en uptempo nummers met 
brushes. Denk aan de tijd van ‘Gone with the wind’ (maar dan 
zonder de contouren van de burgeroorlog), de enorme landhui-
zen in het zuiden van het land, waar de dames zich opmaken in 
hun boudoirs terwijl de ‘gentlemen’ op de veranda hun zaken 
bespreken en nippen aan hun ‘lemonades’, terwijl in de hal van 
het landhuis zachtjes een jazzkwartet speelt.  
Frank Huser 
 

Beluister ‘The secret love affair’: http://bit.ly/19nbeI0 


