
 

V.l.n.r. Kiwanis Naarden-voorzitter Piet Hein Zwaal, programmamaker Ivo Niehe, 

Jazzcommissie-voorzitter Rick van der Eijk en presentator Robert ten Brink. 

 

 

Curaçaose hulp voor ’t Gooi 

Pieter van Erven Dorens 

 

De geldstroom loopt alweer decennia vanuit Nederland naar Curaçao, maar nu was het 

eens andersom. Dankzij de Curaçaose bankier en trustondernemer Gregory Elias 

beleefde het Goois Jazzfestival in theater ’t Spant in Bussum een geslaagde 31e editie, 

ondanks het afhaken van hoofdsponsor Rabobank. „Hij heeft de optredens van Alain 

Clark en Candy Dulfer gesponsord”, vertelde Marijke Verkoren van Ladies in Art, die 

het contact met de jazzliefhebber legde. 
 
 

 

Medeorganisator Marijke Verkoren van Ladies in Art tussen Theater 't Spant-directeur Paul Haighton (l.) en 
investeerder Ton aan de Stegge. 

Foto: AB BLAUW 

 

V.l.n.r. wethouder Nen van Ramshorst, veilingmeester Paulina Cramer, Prinses Máxima Centrum-

bestuurslid Rob Pieters en zijn vrouw, fysiotherapeut Caroline Wellens. 
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Elias is ook de suikeroom van Curaçao North Sea Jazz, dat grotere namen trekt dan de Nederlandse 

variant, zoals vorig jaar onder anderen Prince, Herbie Hancock en Gladys Knight. „Hij schreef vroeger 

ook liedjes, zoals ’Why, tell me why’ voor Anita Meyer”, zei Verkoren. In ruil voor zijn steun aan het 

Goois Jazzfestival, dat wordt georganiseerd door serviceclub Kiwanis Naarden, mocht de 

Curaçaoënaar het goede doel uitkiezen. Elias, die er zelf niet bij was, koos het Prinses Máxima 

Centrum (PMC) voor kinderen met kanker, dat omstreeks eind 2016 opengaat. „Daar komt alle 

ingewikkelde zorg, en de research”, vertelde PMC-bestuurslid Rob Pieters tijdens een benefietdiner 

voorafgaand aan het jazzspektakel.  

Ivo Niehe vermaakte de dinergasten met fragmenten uit zijn show ’Die avond in Parijs’. Presentator 

Robert ten Brink keek trots naar zijn dochters Charlotte en Suzanne, die samen een gevoelig liedje 

zongen. Een optreden van de meisjes werd later op de avond door de Christie’s-veilingmeester Paulina 

Cramer geveild voor 4500 euro. In totaal leverde het jazzfestival omstreeks 40.000 euro op voor het 

PMC.  

Onder de circa honderd dinergasten waren investeerder Ton aan de Stegge, defensieminister Jeanine 

Hennis-Plasschaert en ’t Spant-directeur Paul Haighton, die het theater in 2011 met mededirecteur 

Bert Dijkstra overnam via een managment buy-out. „Het gaat uitstekend. Dit wordt het eerste theater 

waar een gemeente aan verdient”, zei Haighton, waarop GroenLinks-wethouder Nen van Ramshorst 

erkende: „Ik had eerst mijn bedenkingen, maar die jongens doen het erg goed.”  

Het jazzfestival, dat voor veel bezoekers tegelijk een gezellig buurtfeest is, was een toonbeeld van een 

goed georganiseerd evenement, met ook een groot foodcourt. Zo’n 1800 bezoekers genoten van 

optredens in de grote en kleine zaal, waar ook pianovirtuoos Peter Beets optrad 

 


