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Een traditie die we er graag in houden. Een band van Nederlandse topmuzikanten die een artiest uit de 
Americana stal begeleidt bij eigen nummers, nummers van de bandleden en eigen Xmas songs. Deze keer 
mogen we Suzanna Jarvie verwelkomen als de leading lady/ kerstvrouw van de band. Een mooie combinatie om 
deze traditie dit jaar vorm te geven.

X-mas love it or loathe it.

Voor velen is deze periode de vreselijkste tijd van het jaar. Alle verplichtingen en opgeprikt gedoe, voor 
anderen die eenzaam zijn en wel goede herinneringen aan die tijd, extra eenzaam. Ook zijn er mensen die het de 
mooiste tijd van het jaar vinden. Hoe je het ook wendt of keert, we ontkomen er niet aan dat er in deze periode 
een jaar wordt afgesloten. De hele maatschappij lijkt zich op te maken voor een winterslaap. Zo’n markering 
vraagt om rituelen. Een wijze om dit vorm te geven is genieten van mooie, bij voorkeur livemuziek in een 
aangename sfeer. Dat is nu precies wat Hidden Agenda ons elk jaar weer biedt. Dit jaar met als kerstvrouw 
Suzanne Jarvie. Die relatief kortgeleden in mei nog bij ons op het podium stond. Een fijn weerzien met allemaal 
was het begin van een mooie avond.



De bekende mix van kerstklassiekers en eigen kerstbespiegelingen in combinatie met deze keer werk van 
Suzanne Jarvie. Christmas Time In Washington van Steve Earle, gezongen door Eric, lijkt alleen maar aan 
urgentie te winnen, gezien de situatie in de US. Baartmans als altijd geïnspireerd en vaardig op de snaren, liet 
ons opnieuw weten hoe hij de gruwelen van de kersttijd ervaart en onderbouwde dit met de song For Savior’s 
Sake. In tegenstelling tot de kerstbeleving Sjoerd van Bommel achter de drumkit, die het een heerlijk tijd vindt. 
Hij liet Bart-Jan regelmatig even de sledebellen horen als verwijzing naar de kersttijd. Eric fungeerde als 
spreekstalmeester en liet ons kennismaken met twee eigen songs, die er niet om logen. Ondersteund door het bas 
werk van Gerald, die in tegenstelling tot de meeste bassisten een grote beweeglijkheid liet zien. Of wel zichtbaar 
genoot van het samenspel met zijn maatjes. Over genieten gesproken! Suzanne had een hoop lol. Het 
Nederlands gesproken overleg op het podium, verleidde haar om het Nederlands dat ze kende van haar 
grootmoeder even te berde te brengen. GVD was een uitspraak van oma als ze echt kwaad was. De eerste keer 
in Nederland begreep dat deze vloek een grotere impact had dan het Engelse equivalent. Wellicht zegt ze hier 
ook iets over onze Calvinistische volksaard. Dat het kiezen van de juiste woorden en op de juiste toon belangrijk 
kunnen zijn, lichtte ze nader toe. ‘Als advocaat moet je in staat zijn op hele vriendelijk wijze heel scherp te zijn 
en je kwaadheid te verbergen. ‘Het is een lastig beroep. Maar Suzanne heeft zeker baat bij deze vaardigheid wat 
nader tot uitdrukking komt in haar teksten. Een staande ovatie resulteerde in twee toegiften. Ach zo erg is die 
kerstperiode toch niet als je met zulke feestjes de tijd goed kan besteden?

1.The Girl With The Holiday Smile [Lyle Lovett] *1

2.Don’t Give Up Hope [BJ Baartmans] *2

3.Driving Home For Christmas [Chris Rea] *3

4.Christmas Time In Washington [Steve Earle] *1

5.Before And After [Suzanne Jarvie] *4

6.In The Clear [Suzanne Jarvie] *4

7.You Shall Not Pass [Suzanne Jarvie] *4

8.Christmas In Oklahoma [Carter Sampson] *5

9.For Saviour’s Sake [BJ Baartmans] *2

10.Snowing On Raton [Townes van Zandt] *1

 

1.Headless Rider [Suzanne Jarvie] *4

2.Point Blank [Suzanne Jarvie] *4

3.Hard Candy Christmas [Carroll Hall] *6

4.Angels In The Snow [Eric Devries] *1

5.Wee Our Mood [BJ Baartmans] *2



6.Christmas Morning [Lyle Lovett] *1

7.A Good Story [Sjoerd van Bommel] *3

8.One It Finds [Suzanne Jarvie] *4

9.The River [Joni Mitchell] *4

10.Christmas Must Be Tonight [Robbie Robertson] *1

11.What A Wonderful World [Bob Thiele/George David Weiss] *3

12.Listen To The Radio [Nanci Griffith] *4

 

BJ Baartmans|vocals, electric guitars

Eric Devries|vocals, acoustic guitar

Sjoerd van Bommel|vocals, drums, percussion

Gerald van Beuningen| bass guitars

Suzanne Jarvie|vocals, acoustic guitar

*1 Eric, lead vocals

*2 BJ, lead vocals

*3 Sjoerd, lead vocals

*4 Suzanne, lead vocals

*5 Suzanne & Eric, duet

*6 Suzanne & Sjoerd , duet
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