
   

 

GROETEN UIT OISTERWIJK 

Een middagje genieten van 
Ierse muziek? Dan weer wee-
moedig, dan weer vrolijk en 
uitnodigend, waarbij je het 
groene landschap van Ierland 
zelf aan je ziet voorbijtrekken? 
Genieten van muziek die stevig 

geworteld is in de Ierse traditie, 
maar net als de Ieren, die uit-
zwierven over de wereld en 
vooral Amerika, sterk beïn-
vloed door country, blues, rock 
en eigentijdse popmuziek.  
Genoeg redenen om even te 

komen luisteren. The Henry 
Girls, drie zussen uit County 
Donegal, het noordelijkste 
puntje van Ierland starten hun 
GUO concert in Fletcher hotel-
restaurant Boschoord om 
15.00u. Om 14.00u opent GUO 

haar zaalkassa, maar belang-
stellenden reserveren al digi-
taal via een link: http://
guo.inoisterwijk.nl en 
VOL=VOL. GUO rekent overi-
gens geen bijkomende kosten 
bij ticketreserveringen.   

The Henry Girls sluiten  

GUO-concertserie 18/19 af 

Zussentrio uit Ierland op zondagmiddag 14 april  
in Boschoord Oisterwijk 
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Hotel Boschoord is gelegen aan 
de Gemullehoekenweg 143, te 
midden van Oisterwijks heide-, 
bos- en vennengebied. Parke-
ren is er gratis en GUO-
bezoekers kunnen er tegen 
gereduceerd tarief tevens lun-
chen, dineren en overnachten. 
Reserveer hiervoor: administra-
tie@hotelboschoord.nl    

Transatlantic rootsmix 
De drie zussen Karen (fiddle, 
ukulele, piano, banjo), Lorna 
(accordeon, ukulele) en Joleen 
(harp, mandoline) McLaughlin 
mengen hun muziek uit erf-
goedrijk County Donegal in 
ruraal Noord-West Ierland met 
die uit Schotland en voegen 
daar flinke scheuten oldtime 
American music en jazz aan 
toe. Deze frisse ‘transatlantic 
rootsmix’ levert hen aan beide 
kanten van de Atlantische Oce-
aan lovende kritieken en de 
reputatie als een van de beste 
alt folk exponenten uit Ierland 
van de laatste jaren. Bovendien 
hebben ze zich  ontwikkeld tot 
delicate songwriters. Daardoor 
is er in eigen land en daarbui-
ten des te meer waardering 
voor hun eigentijdse folk.  
 
Ongetwijfeld zijn hun gezamen-
lijke muziekstudies debet aan 
hun vocale en instrumentale 
kwaliteiten. Maar de onbevan-
genheid en originaliteit van 
nature in benadering, interpre-
tatie en uitvoering zijn geble-
ven. Ze vertolken wel eens 
andermans werk (zoals dat van 

Elvis Costello), maar geven 
daar hun eigen twist aan, want 
coveren doen ze niemand. 
Toch zit de muziekpers nooit 
verlegen om een vergelijking 
meer of minder. Crosby, Stills & 
Nash vanwege hun weergaloze 
vocale harmonieën. Gillian 
Welch en The Indigo Girls van-
wege hun gemengde celtic en 
americana roots. De Canadese 
Kate & Anna  McGarriggle 
omdat ze ook nog eens zussen 
zijn. The Andrew Sisters vanwe-
ge hun swing bovendien, …..  

Ierse export 
Al in de vroege jaren negentig 
trad het trio naar buiten, maar 
hield het daarbij opvallend lang 
dicht bij de deur. Ze werden 

wereldberoemd in heel Done-
gal, daarna in heel Ierland, als 
veelgevraagde cd-loze live-act. 
Veel verder leken de zusterlijke 
ambities ook niet te reiken. Pas 
in 2011 bracht de release van 
het veelgeprezen debuutalbum 
‘December Moon’ hun carrière 
internationaal in een roller 
coaster en het drietal geregeld 
over de Ierse grenzen. Met 
‘Louder Than Words’ uit 2014 
bevestigden ze hun klasse. De 
uitnodigingen om samen te 
werken breiden zich uit naar 
grootheden, Ze droegen bij aan 
albums van Mary Black, Sharon 
Shannon, The Hothouse Flo-
wers, Donal Lunny, Dervish, 
Imelda May en hun streek-
genoten Clannad en Altan. 

Diezelfde muziekpers ken-
schetst hun liveoptredens als 
ontspannen, lekker vrolijk en 
van hoge kwaliteit.  Terugke-
rende kwalificaties zijn: 
‘hartverwarmend’, ‘boeiend’, 
‘spontaan’, ‘bewogen’. fRoots 
Magazine: ‘Robuuste, krachtige 
dynamiek.’ Music News Nash-
ville uit het mekka van de 
Amerikaanse country: 'Spits je 
oren, want dit is iets speciaals. 
Mis hun optreden niet! Ze 
weten hoe ze moeten over-
tuigen op het podium.’ En The 
Irish Times uit hun thuisland: 
‘Gelukzalig om een liveoptre-
den van deze groep bij te mo-
gen wonen.’  

 Op herhaling?  
Twee jaar geleden maakten ze 
hun vooruitgesnelde reputatie 
voor het eerst in een concert 
bij GUO waar. Dat smaakte 
naar meer. Daarom komen ze 
nu op herhaling. Hoewel: zich-
zelf herhalen doen ze niet.   
 
The Henry Girls in beeld & 
geluid? Check https://
youtu.be/SKkbxa1n068 
 
 

mailto:administratie@hotelboschoord.nl
mailto:administratie@hotelboschoord.nl
https://youtu.be/SKkbxa1n068
https://youtu.be/SKkbxa1n068
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Martin Simson hadden we al in 
2017 op ons programma staan 
en naar dat concert had ik toen 
reikhalzend uitgezien. Die man 
bleef maar uitstekende albums 
uitbrengen. Een virtuoos op 
talrijke snaarinstrumenten en 
wat hij op banjo presteerde 
was ook niet mis. Zijn cd 
‘Murmurs’ met Andy Cutting 
en Nancy Kerr was voor mij één 
van de topalbums uit 2015, ook 
al was zijn dochter Molly, aan 
wie hij het album had opgedra-
gen in slaap gevallen toen ze 
naar de liedjes luisterde die 
haar vader aan het opnemen 
was. Martin vond het toen wel 
een aansporing om er, als zan-
ger, voor te zorgen  dat de 
mensen geboeid bleven luiste-
ren. Ik was bij het beluisteren 
van dat album, zijn vrouw Kit 
erg dankbaar dat ze Martin in 
contact had gebracht met de 

twee andere muzikanten en 
haar man had weten te over-
tuigen dat hij met hen, als trio, 
moest samenwerken.  
Het daarop volgende album  
‘Trails & Tribulations’ uit 2017 
vond ik met extra cd helemaal 
één van de hoogtepunten uit 
zijn omvangrijke discografie 
met naast een bluesy uitvoe-
ring van ‘Heartbreak Hotel’ van 
Elvis, ook de ontroerende uit-
voering van ‘Blues Run The 
Game’ van Jackson Carey 
Frank, de man die  naar Enge-
land verhuisde en daar Paul 
Simon ontmoette die zijn eer-
ste en enigste elpee opnam. 
Door kenners werd het album 
alom  geprezen, maar het had  
geen groot succes bij het pu-
bliek.  
Dus leek het concert van Mar-
tin Simpson toen één van de 
hoogtepunten van dat concert-

Een gedreven verhalenverteller en gitaarvituoos  

seizoen te worden. Maar toen 
werd hij ziek en moesten we 
maar afwachten wanneer hij 
opnieuw in ons land zou optre-
den. Dat lukte ruim een jaar 
later toen we hem konden 

boeken voor een optreden in 
Nederland omdat hij de dag 
ervoor een concert in Langdorp 
in België had.  
Alleen moet je dan nog wel 
genoeg kaartjes  zien te verko-
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pen, want goede folkmuzikan-
ten uit Engeland, ook al heb-
ben ze inmiddels zo’n 31 
Awards op hun naam staan, 
kent bijna niemand meer In 
Nederland. Ze zijn op de radio 
ook niet meer te horen. In 
mijn vriendenkring probeerde 
ik iedereen te overtuigen dat 
ze heel wat zouden missen als 
ze zondag 24 maart niet vrij-
hielden voor dit concert. 
“Ik ken hem niet!’ was het 
standaardantwoord en daar-
door bleef het aantal bezoe-
kers op zo’n 75 steken. Jam-
mer! Want al die mensen heb-
ben heel wat gemist. 
 
Alweer een virtuoze gitarist 
bij GUO 
Alleen gewapend met een 
akoestische gitaar liet hij al bij 
de opening van het concert 
horen een virtuoos te zijn op 
dit instrument. Een meesle-
pende opening op slide-gitaar 
die naadloos overging in Blind 
Willie McTell, dat fantastische 
nummer van Bob Dylan, dat 
niet terecht kwam op het al-
bum ‘Infidels’ met Mark Knop-
fler. Ten onrechte. De mees-
ter moest toen even het spoor 
zijn kwijt geraakt. 
“Nobody can sing the blues 
like Blind Willie McTell’, maar 
Martin Simpson, gewoon een 
Engelsman, die vijftien jaar 
van zijn leven in Amerika door-
bracht kan er ook wat van. 
Dylan schreef het nummer 
trouwens in de zeventiger 
jaren toen hij in Engeland was. 
En dan laat Martin Simpson 
horen een meer dan begena-
digd verhalenverteller te zijn. 
Iemand die bevlogen en met 
gemak vertelt over de liedjes 
die hij vandaag zingt, over zijn 
eigen leven, wat hij heeft mee-
gemaakt en hoe dat hem ge-
vormd heeft: zijn jaren in 
Amerika, over New Orleans en 
Memphis en over de muzikan-
ten die hij daar leerde kennen. 
Eén van de eerste was Albert 
King die hij door de ramen 
van een café in Beale Street in 
Memphis zag optreden. “He 
was playing his arse off,’ zei 
Simpson en tussen het publiek 
zat B.B. King te luisteren in 
een meer dan mooi pak, zoals 
we dat van hem gewend wa-
ren. Hier ontmoette hij ook 
Henry Graham, toen de bassist 

van Howlin’ Wolf, die Martin 
vroeg om in zijn band te komen 
spelen nadat hij hem gehoord 
had. 
‘If Beale Straat could talk, mar-
ried man would take up their 
beds and walk.’ 
 
Schoonvader Roy Bailey 
Maar ook persoonlijke beleve-
nissen komen langs.  Toen Mar-
tin Simpson na 15 jaar terug-
keerde naar Engeland ont-
moette hij Kit, de dochter van 
folklegende Roy Bailey, waar 
mee hij later trouwde. Martin 
begeleidde zijn schoonvader 
vaak bij optredens en plaatop-
names.  Toen Roy 52 jaar was, 
kreeg hij zijn eerste hartaanval. 
De vooruitzichten waren niet 
zo best, misschien nog 2 à 3 
jaar. Ondanks al die problemen 
met zijn hart werd Roy Bailey 
uiteindelijk toch nog 83.  Toen 
ze hem op 16 oktober een pa-
cemaker wilde geven om zijn 
hart te ondersteunen, zei Roy 
dat hij op 20 oktober nog een 
optreden had en dat ze dus 
maar even moesten wachten.  
En daarna speelde Martin  
‘More than enough” van singer
-songwriter Rob Johnston. Het-
zelfde lied had hij ook gespeeld 
toen hij aan het sterfbed van 
zijn schoonvader in Sheffield 
zat. Roy was buiten bewustzijn, 
maar onverwachts kwam hij bij 
en zong het laatste couplet van 
dit nummer. “Beter dan som-
mige mensen kunnen zingen,’ 
volgens Martin, het was het 
laatste wat hij zong. ‘Very mo-
ving!’ Nu als eerbetoon aan zijn 
schoonvader, die hij bewonder-
de kwam dat lied, waarvan de 
regel ‘Never enough for the 
poor!’ nog dagen in mijn hoofd 
bleef hangen. Het paste hele-
maal bij Roy Bailey en de ma-
nier waarop hij naar het leven 
keek, ook weer zo’n linkse rak-
ker zouden ze nu zeggen,  over 
de manier waarop hij de rijk-
dom beter wilde verdelen en 
over een maatschappij die 
open staat voor iedereen en 
iedereen gelijke kansen geeft. 
Zijn schoonzoon denkt er pre-
cies hetzelfde over.  
 
Fuck the Brexit 
Dat bleek al uit de manier 
waarop hij keek naar de verkie-
zingen in ons land en naar de 
troubles in het eigen land, waar 
dat weekend, volgens Martin 2 
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miljoen mensen door de stra-
ten van London waren getrok-
ken en de meer dan vijf mil-
joen handtekeningen die daar 
inmiddels tegen de Brexit 
verzameld zijn. En Woody 
Guthrie was het passende ver- 
vervolg: ‘Who’s gonna shoe 
your pretty little foot? Who’s 
gonna glove your hand?’ 
Maar we waren er nog niet 
want daarna was Hendrik de 
Achtste aan de beurt. Een 
kruising tussen Trump en Boris 
Johnston, ‘and not in a good 
way!’  was de inleiding tot ‘A 
Ballad For Katherina Of 
Aragon’ een op muziek gezet 
gedicht van de dichter Charles 
Causley over de eerste vrouw 
van Hendrik de Achtste. ‘She 
was a fine woman’ vertelde 
Martin, uiterst geliefd onder 
het volk. Samen kregen ze 
twee kinderen, Hendrik, die al 
na zeven weken overleed en 
een dochter Maria, die zelf 
koningin van Engeland was 
van 1553 tot 1558 en over die 
periode zegt de naam van de 
befaamde cocktail ‘Bloody 
Mary’ meer dan genoeg.  
Na haar scheiding van Hendrik 
in 1533 werd Katherina in 
1536 in de prachtige gotische 
kathedraal van Peterborough 
begraven, zonder dat haar 

dochter Maria er bij aanwezig 
mocht zijn van haar vader. 
Verhalen vertellend, spelend 
en zingend was het inmiddels 
al vier uur. Tijd voor een korte 
pauze. 
De tweede helft van dit con-
cert begon met excuses. 
‘Apologises for the Brexit and 
apologises for not bringing my 
banjo, and also apologises for 
not takin cd’s with me.’ 
Maar hij was met het vliegtuig 
en dan was het meenemen 
van banjo en cd’s helaas veel 
te duur. Hij ging deze avond 
via het vliegveld van Zaventem 
weer terug. En daarna trok hij 
van leer tegen de ‘grim poli-
tics, die over van alles liegen 
om maar macht te kunnen 
verkrijgen en te houden.  En 
kwam ‘Palaces of Gold’ voor-
bij het nummer van Leon Ros-
selson over Aberfen het dorp-
je in Wales, dat op 21 oktober 
1966 overspoeld werd door 
een modderstroom na dagen 
van hevige regen waarbij 116 
kinderen  en 28 volwassenen 
omkwamen:  
If prime ministers and advertising 
executives, 
Royal personages and bank man-
agers' wives 
Had to live out their lives in dank 
rooms, 
Blinded by smoke and the foul air 

of sewers. 
Rot on the walls and rats in the 
cellars, 
In rows of dumb houses like 
mouldering tombs. 
Had to bring up their children and 
watch them grow 
In a wasteland of dead streets 
where nothing will grow. 

Sinds Theresa May twee jaar 
geleden beloofde dat de be-
woners van de Grenfell To-
wers na de afschuwelijke 
brand daar met kerst weer 
een thuis zouden hebben, 

blijft hij zolang dat niet is ge-
beurd bij elk optreden dit lied 
zingen.  
En ik denk terug aan wat hij 
net daarvoor vertelde over 
liegende politici en ik ben niet 
langer verbaas over de afne-
mende belangstelling onder 
de kiezers voor de politiek en 
de politieke partijen. 
 
Jackson C. Frank 
En wat hoort meer bij de sfeer 
van dit concert en de verhalen 
van Martin dan de blues en 
niet de hillbilly van Elvis Pres-
ley maar Heartbreak Hotel in 
een overtuigend bluesjasje 
zoals het ook op zijn laatste 
album ‘Trails & Tribulations;  
te horen is. Op dat album uit 
2017 is er meer dan gewone 
aandacht voor het nummer 
‘Blues Run The game’ van 
Jackson C. Frank. Van alle tra-
gische levensverhalen van de 
singer-songwriters van die tijd 
Nick Drake, Tim Buckley, Tim 
Hardin is dat van Jackson 
(geboren in 1943 in Buffalo als 
zoon van welgestelde ouders), 
wel het meest tragische en 
minst bekende.  Op 11-jarige 
leeftijd explodeerde een ketel 
op zijn school, waarbij 15 van 
zijn klasgenootjes werden 
gedood. Jackson liep zeer ern-
stige brandwonden op, meer 
dan 50% van zijn huid was 
verbrand. Zowel lichamelijk als 
geestelijk tekende het zijn 
leven voorgoed. Terwijl hij nog 
in het ziekenhuis lag kreeg hij 
van zijn onderwijzer als aan-
moediging voor een zo goed 
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mogelijk herstel een gitaar. 
Elvis was zijn grote voorbeeld. 
En in 1957 nam zijn moeder 
hem mee naar Graceland, waar 
hij toevallig Elvis tegen het lijf 
liep, die met hem op de foto 
ging. Toen hij 21 was, kreeg hij 
een cheque van 100.000 dollar 
als  compensatie voor het on-
geval en vertrok  hij met zijn 
gitaar naar Engeland. In 1965 
produceerde Paul Simon, toen 
nog verre van bekend zijn eer-
ste en enigste elpee, die door 
kenners en muzikale vrienden 
als John Renbourn, Bert Jansch, 
Al Stewart en Ralph McTell 
zeer werd gewaardeerd, maar 
die geen groot succes had bij 
het publiek.  
Maar zonder Jackson C. Frank 
hadden wij misschien wel nooit 
gehoord van Sandy Denny als 
Jackson, die toen een relatie 
met haar had, haar er niet van 
had overtuigd om haar baan als 
verpleegster op te geven en 
helemaal voor een professione-
le carrière als zangeres te kie-
zen? Een tijdje terug kwam 
Martin iemand tegen die hem 
vertelde dat hij de gitaar in huis 
had waarop ‘Blues Run The 
Game‘ was gemaakt. Simpson 
wist een bevriende handelaar 
te overtuigen het instrument te 
kopen op voorwaarde dat hij 
het instrument mocht gebrui-
ken voor zijn volgende plaat en 
nu is er Kimbie, een door Frank 
opgenomen traditional (ook 
bekend als I Wish I Was A Mole 
In The Ground) waarop hij de 
typische tokkeltechniek van 
Jackson verweeft in zijn eigen 
virtuoze spel.  
 
Familiebanden 
En dan ontdek ik dat ‘Never 
Any Good’ dat al op zijn plaat 
uit 2007 ‘Prodigal Son’ staat, 
een album dat afgelopen vrij-
dag 22 maart opnieuw is uitge-
bracht in de reeks Topic 
Treasures van folklabel Topic 
Records, een lied is over zijn 
vader. Die werd in 1899 gebo-
ren, vocht in twee wereldoorlo-
gen, trouwde toen hij 52 was 
en werd vader van Martin op 
54-jarige leeftijd. Zelf kreeg 
Martin toen hij 52 was zijn 
dochter Molly. Het lied over 
zijn vader, heel persoonlijk en 
emotioneel was voor mij één 
van de vele hoogtepunten van 

dit concert. 
De zin ‘You were never good 
for money, you couldn’t even 
hold a job’, sneed diep.  
Het eindapplaus was ovatio-
neel en dik verdiend. Als twee-
de toegift speelde hij een 
nieuw nummer, waaraan hij al 
sinds 2015 bezig is, voor zijn 
nieuwe cd, die hij in april hoopt 
af te ronden en die dan in het 
najaar moet uitkomen. En ik 
dacht was dat misschien het 
nummer waarvan hij nog met 
de tekst bezig was toen hij in 
Boschoord na de soundcheck 
aan zijn lunch begon? 
Ik ben vergeten om dat te vra-
gen want na afloop had hij 
geen tijd meer voor het diner, 
vertelde hij me. Hij wou graag 
het vliegtuig in Zaventem nog 
halen om nog deze avond thuis 
te zijn bij zijn vrouw en zijn 
dochter. En hij begon druk te 
bladeren in zijn mobiel op zoek 
naar een foto van zijn dochter, 
die nu 13 is. Als een trotse 
vader liet hij mij even later een 
leuke meid zien met een pet 
op. Die deed me aan iemand 
denken. ’Martin jouw dochter 
lijkt op Bob Dylan op de hoes 
van zijn eerste plaat!’ Martin 
knikte, hij had het al meer ge-
hoord.  ‘Leuk voor jou om een 
dochter te hebben, die op deze 
foto op hem lijkt, maar hoe 
staat ze daar zelf tegenover?’ 
Martin lachte, kinderen moe-
ten hun eigen weg gaan en als 
ze al bij het zingen van vader in 
slaap vallen…… 
Ik in ieder geval niet, en al was 
het bijna twee jaar later, we 
hadden geluisterd naar een 
emotioneel en ontroerend 
concert van een sociaal bewo-
gen en betrokken man, met het 
hart op de goede plaats. Ook al 
iemand die snel terug naar zijn 
dochter wil. Na Jan Akkerman 
is dat nu al de tweede die bij 
GUO een concert gaf. Het be-
spaart ons geld voor een afslui-
tend diner, maar zo’n concert is 
niet in geld te betalen……. 
 
Tekst en foto’s  Walter van Brakel 
 

 
Luisteren: 
https://youtu.be/
rve0RVwaDbU  

Of: 
https://youtu.be/
z1yK96KKoQQ  

https://youtu.be/rve0RVwaDbU
https://youtu.be/rve0RVwaDbU
https://youtu.be/z1yK96KKoQQ
https://youtu.be/z1yK96KKoQQ
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je de koekoek: ken uw klassie-
kers! Een programma boorde-
vol met de betere rockclassics 
van wereldsterren van Joodse 
komaf uit de pop- & 
rockscene. We kennen ze alle-
maal, maar….. één probleem-
pje….. in de versie van Niki en 
Nikitov zingen we ze niet zo-
maar even allemaal mee. Dat 
komt omdat het allesbehalve 
covers zijn. Want….. saillant 
detail…..: Niki vertaalde alles 
in het Jiddisch. En ons Jiddisch 
is niet meer wat het nooit 
geweest is. Erger nog: Nikitov 
goot er een flinke scheut Kle-
zmer overheen. Ook dat nog!  
Afgelopen maand trapten Niki 
Jacobs en Nikitov hun ‘Van 
Cohen tot Winehouse’ af in het 
Concertgebouw in Amster-
dam. Tevens brachten ze de 
gelijknamige cd uit.   

Met ‘Van Cohen tot Winehou-
se’ sluiten we niet alleen onze 
volgende concertserie 
2019/2020 af, tevens vormt 
dit het sluitstuk van een hele 
Bevrijdingsdag lang aan activi-
teiten rond ons initiatief 
‘Oisterwijk in WOII – WOII in 
Oisterwijk’. In de uitvoering 
krijgen we medewerking van 
een resem Oisterwijkse clubs, 
deskundigen en beeldend 
kunstenaars die geleide wan-
delingen, rondleidingen, film-
docu’s, een lezing, expositie 
en art performance voor hun 
rekening nemen. Hiermee 
vieren we op z’n Oisterwijks 
onze vrede, vrijheid, democra-
tie, diversiteit, solidariteit, 
samenwerkingsgezindheid, 
saamhorigheid, verbonden-
heid, pluralisme. Door er even 
bij stil te staan dat dit alles 

niet voor iedereen altijd en 
overal een vanzelfsprekende 
werkelijkheid was. Is. Zal zijn.   
Nu gaat voor niks sowieso de 
zon op, maar het landelijke V-
Fonds heeft ons initiatief al 
enthousiast verwelkomd, om-
armd en beloond met een 
mooie donatie. Andere steun-
verzoeken  lopen nog. Per 
deelactiviteit is het deelne-
mersaantal beperkt, vol=vol, 
dus wie er bij wil zijn zal tijdig 
moeten reserveren. Dat kan 
waarschijnlijk vanaf 1 mei of 
daaromtrent, als onze website 
a serious make-over heeft 
ondergaan met zelfs een 
nieuw adres: http://
guo.inoisterwijk.nl wordt van-
af dan 
 www.groetenuitoisterwijk.nl  
Maar no sweat: voorlopig linkt 
ons oude adres door naar ons 

In ‘Weekendwijsheid’ trakteert 
Volkskrant Magazine haar 
lezers elke zaterdag op (sic) 
‘een levensveranderend in-
zichtje van een bekendere 
Nederlander’. Wie wil dat nou 
niet, zo’n levensveranderend 
inzichtje? Zaterdag 23 maart 
was het de beurt aan Niki 
Jacobs. Aan Niki wie? Jacobs 
dus, aangenaam. En waar 
moeten we die dan helemaal 
van kennen? Nou, moeten, 
moeten, moeten….. Van 
Nikitov, natuurlijk. Van Niki 
wie? Tov dus, aangenaam. En 
laten we met hen nu volgend 
jaar op Bevrijdingsdag dinsdag 
5 mei 2020 onze GUO-
concertserie 2019/2020 afslui-
ten!  
Niki en Nikitov brengen dan bij 
ons ‘Van Cohen tot Winehou-
se’. Van Wie tot Wie? Ja, dank 

A Fisbank in Himl…..? 
Niki Jacobs: Een stom voorbeeld, maar in mijn familie is het traditie dat als je een kind baart, je van je 
man een ring krijgt; nou ík heb hem nooit gekregen. Maanden ben ik daar boos over geweest, en toen 
ik die ring uiteindelijk afdwong, voelde het natuurlijk niet zoals gehoopt. 

http://guo.inoisterwijk.nl
http://guo.inoisterwijk.nl
http://www.groetenuitoisterwijk.nl
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nieuwe. Houd ‘m in de smie-
zen.           
En zo lichten we alvast een tip 
van onze sluier 2019/2020 op. 
We hopen in onze mei-editie 
onze ganse sluier in vol ornaat 
te kunnen showen. Met om te 
beginnen een 
‘miniconcertjesdag’ met 16 
concertjes door solisten en 
duo’s in vier Oisterwijkse huis-
kamers  
en een slotconcert met een 
wereldmuziekorkest in ons 
thuishonk Boschoord, om te 
eindigen dus ‘Oisterwijk in 
WOII – WOII in Oisterwijk’ en 
daartussenin nog ‘ns acht 
juweeltjes van concerten. Van 
oude folkknakkers tot ameri-
cana, van delta- en country-
blues tot Irish Celtic topfolk, 
van klassiek tot Nederlandsta-
lige singer-songwrting. Waar-
van eentje voorafgegaan door 
een support act met jong, 
lokaal muziektalent. En daar-
bovenop ook nog een bijzon-
dere boekpresentatie…..              
Voorproefje van Nikitov, hun 
frontvrouw Niki Jacobs en hun 
‘Van Cohen tot Winehouse’?  

Dat kan! Met ‘A Fisbank in 
Himl’. Weet u al om welke 
rockclassic van welke wereld-
sterren dit gaat? Klik, kijk, 
luister en huiver op https://
youtu.be/LBjtFGdAYAI. Dan 
weet u het zeker en vast. Ma-
zeltov! 

En, o ja, we zouden het al 
weer bijna vergeten: integraal 
volgt hier dat levensverande-
rend inzichtje van die nu bij u 
toch echt wel beetje bekende-
re Nederlander Niki Jacobs uit 
Volkskrant Magazine: 
 
Weekendwijsheid 
Opdat we leren van ander-
mans ervaringen: 
Elke week een levensverande-
rend inzichtje van een beken-
dere Nederlander.  
Zangeres Niki Jacobs (40), haar 
nieuwe album ‘Van Cohen tot 
Winehouse’ verschijnt deze 
maand. ‘In de tien jaar dat 
mijn man en ik samen zijn, heb 
ik een paar keer op het punt 
gestaan om de relatie te ver-
breken. Er mist iets, dacht ik; 
het klopt niet. Ik was vaak 
teleurgesteld. Een stom voor-
beeld, maar in mijn familie is 
het traditie dat als je een kind 
baart, je van je man een ring 
krijgt; nou ík heb hem nooit 
gekregen. Maanden ben ik 
daar boos over geweest, en 
toen ik die ring uiteindelijk 
afdwong, voelde het natuurlijk 
niet zoals gehoopt. 
Nu snap ik: je houdt in eerste 
instantie van het bééld dat je 
van iemand hebt, en als de 
ander ineens iets doet wat 
niet past in dat beeld, veran-
dert de liefde. Terwijl: die 
ander was altijd al zo, alleen 
zag je dat zelf niet. Dat klinkt 
simpel. Maar ik denk dat we 

niet altijd onder ogen durven 
zien wie de ander werkelijk is. 
Mensen zijn ook niet per se 
leuk; ik ben zelf af en toe een 
harde trut, mijn man is soms 
totaal onbehouwen. En dus 
hebben we elkaar gekwetst, 
stonden we zelfs op het punt 
om uit elkaar te gaan – maar 
dat wilden we óók niet. 
Dit is geen pleidooi om alles 
maar voor lief te nemen, om 
continu te zeggen: zo is hij nou 
eenmaal, maar als je door dat 
gevoel van walging heen komt 
en de ander kunt zien zoals hij 
echt is – een man voor wie 
materiële zaken er niet toe 
doen, dan is de liefde hele-
maal niet zo ingewikkeld. Er 
zijn geen spelletjes meer tus-
sen ons, geen irreële hoop of 
verwachting; het is helder. 
Afgelopen september zijn we 
getrouwd.’ 
 
 
 Margot C. Pol 
 Volkskrant Magazine nr. 914  
23 maart 2019, pag 11 
 
Luisteren naar ‘A Fisbank in 
Himl (Stairway to heaven). 
 
https://youtu.be/
LBjtFGdAYAI  

 
      

https://youtu.be/LBjtFGdAYAI
https://youtu.be/LBjtFGdAYAI
https://youtu.be/LBjtFGdAYAI
https://youtu.be/LBjtFGdAYAI
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Gevraagd: podium 
Eentje uit de categorie ‘durf te 
vragen’: wij zijn zeer dringend 
op zoek naar een podium! 
Maar hebben geen budget om 
zomaar even een nieuw op de 
kop te tikken. Daarom: wie 
helpt ons uit de brand? Met 
een podium voor een prik of 
tegen enkele gratis toe-
gangstickets voor onze GUO-
concerten als wederdienst? 

Wat zoeken wij precies?  
Een stabiel, kraakvrij podium, 
liefst van zo ongeveer 600 x 
300 x 40cm. Maar tegen ietsje 
kleiner zeggen we ook geen 
nee. Bijvoorbeeld negen podi-
umdelen van elk 100 x 200cm, 
met klemmen om ze aan el-
kaar te klikken en dus pootjes 
van 40cm.  

Waarom hebben wij zo’n 
podium nodig?  
Tot einde van deze lopende 
concertserie 2018/2019 huurt 
onze exploitant Boschoord per 
concert een podium in. Hierna 
gaat ze hiermee stoppen. Per 
concert huur en transport zelf 
bekostigen is voor ons niet vol 
te houden. Tenzij we onze 

entreetickets met enkele eu-
ro’s verhogen. En dat probe-
ren we te voorkomen. Van-
daar dus….. 

Waarom hebben wij zo’n 
groot podium nodig?  
Voor de meeste van onze con-
certen zijn we gered met een 
podium van 400 x 200 x 40cm, 
ofwel vier podiumdelen van 
200 x 100cm.  Maar bij wat 
grotere bands en bij artiesten 
met bijvoorbeeld slagwerk is 
dat al gauw te krap. Komend 
seizoen hebben we een paar 
van zulke bands. En bovendien 
een act die zijn muziek combi-
neert met poppen die om de 
nodige bewegingsruimte vra-
gen. Wij blijven zulke bands 
graag boeken, ook na komend 
seizoen. En dus niet graag niet 
boeken, omdat we er geen 
geschikt podium voor hebben. 
Met een podium van 600 x 
300 x 40cm moet dat lukken.  
Kunnen onze concerten niet 
zonder podium?  

Alles kan, al 41 jaar lang. Maar 
als onze zaal redelijk vol zit en 
de artiesten spelen vanaf de 
vloer in plaats van een ver-

hoogd podium,dan gaan zeker 
onze bezoekers op de achter-
ste paar stoelrijen nog nauwe-
lijks zicht houden op de arties-
ten. Al helemaal niet als die 
dan ook nog ‘ns zittend spelen.  

Is dat alles?  
Nou, als we toch bezig zijn….. 
Ook welkom zijn: 
Een tweedehands zacht tapijt/
vloerkleed dat van iets kleine-
re oppervlakte mag zijn dan 
het podium. 
Een donkere lap stof voor een 
afrokking van ongeveer 1200 x 
40 cm. 
Een donkere lap stof voor een 
achterdoek van ongeveer 600 
x 250cm 
Een podiumtrapje van 40 cm 
hoog 
Een karretje waarop we de 
podiumdelen schuin rechtop 
kunnen plaatsen om ze bin-
nenshuis te kunnen verplaat-
sen tussen zaal en opslagruim-
te. 

Waar kan ik mijn aanbod of 
gouden tip kwijt?  
Een mailtje naar groetenuitois-
terwijk@home.nl volstaat. 
Ook een handige Harry met 

twee rechterhanden en vol-
doende tijd die vóór komende 
september een podium tegen 
te overziene kostprijs kan fik-
sen, mag zich melden.   

En als deze oproep niks ople-
vert?  
Dan moeten we kiezen:  
Toch maar een podiumloos 
voortbestaan en er maar van 
zien te maken wat we kunnen?  
Als de wiedeweerga een 
crowdfunding-actie opstar-
ten?  
Een beroepsopleiding vragen 
of ze misschien voor ons –met 
onze creatieve geesten, maar 
met uitsluitend  linkerhanden
- tegen onkostenvergoeding 
een podium kunnen fabrice-
ren? 
Onszelf opheffen? 

…..? Ook hier geldt: gouden 
tips graag naar groetenuitois-
terwijk@home.nl 

Maar dit gaat ons uiteindelijk 
lukken. Zoals ons uiteindelijk 
altijd alles lukt. Toch zeker met 
die aanbiedingen en gouden 
tips van u. Naar groetenuitois-
terwijk@home.nl. Zeker en 
vast. 

Wij zoeken een podium  
voor onze concerten 

mailto:groetenuitoisterwijk@home.nl
mailto:groetenuitoisterwijk@home.nl
mailto:groetenuitoisterwijk@home.nl
mailto:groetenuitoisterwijk@home.nl
mailto:groetenuitoisterwijk@home.nl
mailto:groetenuitoisterwijk@home.nl
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Het moet in 1995 geweest zijn 
toen we op vakantie in Bretag-
ne waren, toen ik in een dorp-
je dicht bij de zee, waarvan ik 
de naam vergeten ben, op een 
aanplakbiljet las dat er die 
vrijdagavond een traditioneel 
Bretons feest  werd gehouden 
met een concert. Mijn Franse 
vrienden overtuigden me dat 
ik daar zeker naar toe moest. 
De afstand nog geen 15 km 
was geen enkel bezwaar, en 
zo’n traditioneel feest mocht 
ik echt niet missen. Het ging 
om een optreden zijn van 
Yann-Fañch Kemener met een 
pianist. Kemener kende ik van 
de groep Barzaz met Gilles Le 
Bigot, die speelde toen vol-
gens mij, overeenkomstig de 
Nederlandse vertaling van zijn 
naam, inderdaad ondraaglijk 

goed gitaar, en met Jean-
Michel Veillon op allerlei flui-
ten en een opmerkelijke bas-
sist, met buitengewoon fraaie 
solo’s en dan was er ook nog 
een drummer. Vond ik  die 
groep toen best goed, inmid-
dels weet ik nu dat deze groep 
in de loop der jaren, in de 
Bretonse beleving,  is uitge-
groeid tot mythische propor-
ties. Dat klopt ook wel, want 
als ik hun cd’s draai, hoor ik 
nog altijd de stem van de zee 
en de wind, de stilte van het 
land en het geluid van één van 
de vele kerkklokken, die een-
zaam en verlaten beieren over 
het Bretonse land.   
Maar toen dacht ik: Kemener 
met alleen een pianist? Toch 
liet ik me door mijn Franse 
vrienden overhalen naar het 

concert te gaan. Vooral toen 
één van hen vertelde dat de cd 
‘Enez Eusa’ , die toen net uit 
was, door het Franse muziek-
tijdschrift Diapason was be-
kroond met een gouden Dia-
pason. In 1989 had ik via een 
interview in hetzelfde blad, 
vooral gewijd aan klassieke 
muziek, Jordi Savall leren ken-
nen en waarderen, al jaren 
bezoek ik zijn zomerfestival 

van 14 t/m 19 juli in de abdij 
van Fontfroide, vlakbij Nar-
bonne, die niet alleen aan-
dacht besteed aan klassieke 
muziek maar ook veel aan-
dacht heeft voor volks- en 
wereldmuziek, van landen 
rond de Middellandse Zee tot 
aan Zuid-Amerika en Afrika 
toe. Was dat misschien de 
reden waarom ik me liet over-
halen.   
De avond was zwoel met een 
aangenaam, licht briesje, er 
was veel volk op het feest 
afgekomen en het bier 
stroomde rijkelijk. Ik vroeg 
met toen nog af of die Fransen 
het niet liever bij wijn zouden 
houden. Natuurlijk begon het 
concert zoals gebruikelijk te 
laat maar meteen na de eerste 
pianoklanken van Didier 

Yann-Fañch Kemener overleden  

een van de mooiste Bretonse stemmen, een 
kunstenaar  

die nooit zijn taal en zijn land vergeten is. 
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Squiban werd het stil toen 
Yann-Fanch begon te zingen. 
Waardoor het kwam kan ik 
nog altijd niet verklaren. Was 
het omdat ik op vakantie was 
op een mooi stukje Frankrijk? 
Kwam het omdat ik mijn lief 
bij me had en zij net als ik 
overwelmd was door wat we 
hoorden? Was het de stem 
samen met de piano? Andere 
muziek dan van groepen zoals 
Sonnerien Du en Triskell, ook 
geen Alain Stivell, dit was ge-
woon echt ontroerend. Op het 
eind van het concert barstte er 
een ovationeel applaus los, 
waardoor ik even vreesde dat 
de gammele kerktoren, die ze 
aan het restaureren waren zou 
in storten. Ik heb toen meteen 
‘Enez Eusa’ gekocht. Later 
bracht het duo nog twee al-
bums uit nu verzameld in een 
box. De muziek van het duo 
wordt inmiddels aangemerkt 
als 'kamergwerz'. Een aanra-
der! Maar voor mij is de herin-
nering aan deze vakantie en 

dit concert nog altijd zeer 
levendig. Het weer was meer 
dan aangenaam en toen mijn 
lief me voorstelde om samen 
te genieten op een fraai, verla-
ten plekje op het strand, dat 
we ontdekt hadden en waar 
we de zon wilden zien opko-
men, stemde ik daar meteen 
mee in. Maar helaas het weer 
sloeg om, het werd natter en 
frisser en het is er niet meer 
van gekomen. Maar ik had de 
cd om al die mooie herinnerin-
gen weer op te halen. 
En toen kreeg ik het bericht 
dat Yann-Fañch Kemener, op 
16 maart was overleden, nog 
maar 61 jaar oud. En ik werd 
me bewust dat ik hem de laat-
ste tijd een beetje vergeten 
was, terwijl hij erg veel heeft 
uitgebracht in zijn laatste ja-
ren, in gevecht met de tijd en 
de kanker.  En ik dook in mijn 
cd-kast en haalde het werk dat 
ik had er nog eens uit. En in-
derdaad, ik was het eens met 
de Franse kranten die hem 

omschrijven  als een van de 
mooiste Bretonse stemmen, 
een kunstenaar die nooit zijn 
taal en zijn land vergeten is. 
Yann-Fañch Kemener werd 
geboren op 7 april 1957 in 
Sainte-Tréphine. Het zingen 
kreeg hij met de paplepel bin-
nen, want in zijn familie, zowel 
aan vaders- als aan moeders 
kant werd er volop gezongen 
en waar Fransen zingen wordt 
er tegelijkertijd ook veel ge-
danst. Vanaf zijn vijftiende 
trad hij op bij fest-noz met 
afwisselend typische Bretons 
volksliedjes in ’gwerz’-stijl, 
vaak monotoon van melodie 
en met veel coupletten, en 
vrolijke dansdeunen. Hij verza-
melde een groot repertoire 
aan vaak eeuwenoude Breton-
se liederen en kreeg daarvoor 
in 1982 van de Academie 

Charles-Gros de Grand Prix du 
Patrimoine. In 1988 richtte hij 
dus Barzaz op, de reden dat ik 
naar het concert ging met mijn 
Franse vrienden in 1995 en 
waar ik de buitengewone kwa-
liteiten van  Yann-Fañch Ke-
mener ontdekte en zijn onver-
getelijke stem.  
Aan het begin van deze eeuw 
vormde hij een duo met cellist 
Aldo Ripoche, waarmee hij de 
Bretonse zang verenigde met 
de wereld van de barok. Eigen-
lijk vind ik dat Jordi Savall hem 
heel goed op één van zijn fes-
tivals had kunnen laten optre-
den of vond Yann-Fanch, net 
als in ons land Sido Martens, 
50 km buiten de geboorte-
grond al een brug te ver?  
In 2014 kwam in het kader van 

de grote herdenking van de 
Eerste Wereldoorlog, dan 
precies een eeuw geleden een 
hommage aan soldaat Julien 
Joa (zijn oudoom) uit. En vlak 
voor hij ziek werd richtte hij 
nog het Yann-Fañch Kemener 
Trio op , met Erwann Tobie en 
Heikki Bourgault, waarmee hij 
vooral tijdens fest-noz feesten 
optrad. Een terugkeer dus 
naar het begin van zijn zang-
carrière. Door de gevolgen van 
zijn ziekte, raakte Yann-Fañch 
Kemener de afgelopen ander-
half jaar zo verzwakt dat hij 
niet meer kon optreden, maar 
volhardend als hij was, slaagde 
hij er nog wel  in om vier al-
bums uit te brengen:  Rouden-
noù / Traces in 2019, Ar Bara-
doz, chants sacrés de Basse 
Bretagne 2017 , Dans met het 
Yann-Fañch Kemener trio in 

2017 en Ba.Fnu — Kemener in 
2016. 
Op 16 maart zweeg dus een 
van de mooiste Bretonse 
stemmen voorgoed. Het liet 
me maar weer eens zien, dat 
ons leven tijdelijk en kwets-
baar is. Misschien moeten 
mijn lief en ik na al die jaren 
toch nog maar eens op zoek 
naar dat stukje strand, maar 
dan wel met de stem van  
Yann-Fañch en de piano van 
Didier Squiban zacht op de 
achtergrond. 
 
Tekst: Walter van Brakel 
 
Luisteren? 
 

https://www.youtube.com/
watch?v=Zy0FO4efUbE 

 

Barzaz 

https://www.youtube.com/watch?v=Zy0FO4efUbE
https://www.youtube.com/watch?v=Zy0FO4efUbE
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Was het toevallig of wou Mar-
tin Hayes zijn liefde voor Ne-
derland tot uitdrukking bren-
gen door de derde cd van The 
Gloaming precies op 22 februa-
ri, de dag waarop de groep hun 
enigste concert in de Vreden-
burg in Utrecht, gaf uit te bren-
gen, aan het begin van hun 
Europese tournee? Ik had van 
tevoren nog kort telefonisch 
contact met hem en hij verze-
kerde me dat hun nieuwste 
plaat echt weer gewoon goed 
was. Hij zou hem meenemen 
naar hun concert in Nederland, 
dan kon ik het zelf horen en 
beoordelen.  En inderdaad daar 
was het album.  

Tot verbazing van velen heette 
het gewoon The Gloaming 3. 
‘En het is toch hun vierde cd,’ 
was de reactie, van sommigen.  

De derde was toch dat live-
album? Wat aantal betreft 
hebben ze gelijk, maar als je 
goed naar de hoes kijkt, op-
nieuw ontworpen door het duo  
Shana & Robert ParkerHarri-
son is het toch echt nummer 
drie. Een trilogie voorlopig. 
Zagen we op hun eerste cd een 
wanhopige timmerman met 
nog wat planken op zijn rug, 
bezig met het timmeren van 
een houten oversteekplaats 
door een oneindig lijkende zee 
naar de overkant, een onmoge-
lijke opgave, waar is de man 
mee bezig, liet hoes nummer 
twee een man zien met een 
groot aantal wanhopig omhoog 
vliegende vogels, vastgebon-
den aan zijn handen en een 
opgesloten vogel in de kooi in 
zijn linkerhand, bezig met ‘vlieg

-les’. Hij staat nog stevig met 
zijn voeten in de aarde en het 
lijkt opnieuw een onmogelijke 
opgave. Nu is er nummer drie. 
Een man met een bijl in zijn 
handen die klaarblijkelijk het 
boompje dat hier op een fra-
giel, uitstekend stukje land 
groeit, wil omhakken. Hij staat 
er wat beteuterd bij en wij zien 
hoe aan de onderkant een 
fraaier ogend boompje groeit. 
Het lijkt opnieuw onbegonnen 
werk. Welke boodschap heeft 
The Gloaming voor ons in 
petto? Wat is er onmogelijk 
aan hun muziek? Of geeft het 
hun kijk op de wereld weer? Je 
zou het denken, wanneer je de 
groepsfoto ziet van de groep, 
genomen op de trap van de 
opnamestudio in New York 
Martin Hayes kijkt je aan alsof 
de wereld niet ver meer verwij-
derd is van de totale ondergang 
en ook de andere leden van de 
groep stralen nou niet bepaald 
veel optimisme uit.  

Gelukkig is er veel meer te 
genieten van dit nieuwe album 
Opnieuw meer dan zeventig 
minuten luistergenot en ook op 
dit album gaan traditie, het 
onmiskenbare Ierse idioom en 
innovatie hand in hand, diep 
geworteld in de Ierse cultuur 
met opnieuw vaak duistere  
teksten in het Gaelic, maar dan 
moet je wel een vertaling bij de 
hand hebben. Anders moet je 
afgaan op het gevoel, de emo-
ties die de uit duizenden her-
kenbare stem van Iarla O Lio-
naird bij je oproept, samen met 
de viool van Martin Hayes en 
de pianoklanken van Thomas 
Bartlett, belangrijke pijlers in 

de muziek van The Gloaming.  
Bij sommige albums weet je na 
het horen van de openingstrack 
al meteen: Dit kan niet meer 
stuk. Deze keer is Meáchan 
Rudaí (The Weight of Things) 
zo overweldigend dat ik geïm-
poneerd na het horen van het 
nummer, uit mijn stoel op-
sprong om de track opnieuw 
op te zetten. Had ik het wel 
goed gehoord? Waanzinnig 
zo’n opening. Pianist Thomas 
Bartlett, violisten/fiddle spelers 
Martin Hayes en Caoimhín Ó 
Raghallaigh en gitarist Dennis 
Cahill weten het allerbeste uit 
elkaars spel te halen en als de 
afzonderlijke kwaliteiten al 
bijzonder hoog zijn kun je met 
zo’n zanger alleen maar tot 
hemelse hoogten stijgen.  
De mannen van The Gloaming 
zijn meesters in het opbouwen 
van songs. De arrangementen 
en de ongelooflijke manier 
waarop ze deze spelen geeft 
hun muziek rechtstreeks toe-
gang tot je hart. De songs klin-
ken zo prachtig gelaagd en 
ingenieus en tegelijk zo vloei-
end en puur, dat je er elke keer 
weer van in vervoering raakt. 
Dat begon dus al met de  ope-
ner The Weight of Things, ge-
baseerd op het gedicht 
Meáchan Rudaí van Liam Ó 
Muirthile, maar de groep grijpt 
net zo gemakkelijk terug  naar 
de zeventiende eeuwse dichter 
Eoghan Ruadh Mhac an Bhaird 
in My Lady Who Has Found the 
Tomb Unattended. 
Soms levert de groep daarbij 
zelf de muziek aan  of bewerkt 
en arrangeert ze zelf de oude 
muziek. Zoals we al op de eer-
ste albums van de groep kon-

The Gloaming 3 
Het derde meesterwerk van 

deze trilogie. 
De inmiddels wereld beroemde Ierse Amerikaanse supergroep The 

Gloaming is terug met hun langverwachte derde studioalbum. 

Geproduceerd door Thomas Bartlett (Sufjan Stevens, St. Vincent), 

het album werd opgenomen in New York City in de Reservoir Stu-

dios. Net als zijn voorgangers zorgt het voor een volslagen nieuwe 

benadering van de traditionele Ierse muziek met elementen van 

post-rock, jazz, hedendaags klassiek, kamer en minimalisme. 
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den horen zijn de bijdragen op 
piano van Thomas Bartlett 
opnieuw soms erg subtiel en 
daardoor juist erg opvallend 
en  verrassend, vaak contras-
terend met het groepsgeluid, 
soms lijkt het wel atonaal, 
maar altijd klinkt het werk van 
de andere vier door zijn accen-
ten heel verrassend en origi-
neel. The Lobster en The Pink 
House zijn daar fraaie voor-
beelden van. Weergaloos ge-
speeld en de manier waarop 
ze de nummers op- en uitbou-
wen, herbergt tegelijk alle 
warmte, die je van goede mu-
ziek kunt verlangen. The Lob-
ster heeft een ingewikkelde 
maar catchy vioollijn die niet 
zou misstaan op de viering van 
St. Patrick’s Day, geaccentu-
eerd door een broeierige pia-
nolijn die langzaam in geluids-
volume  toeneemt.   
En opnieuw weet  Iarla Ó Li-
onáird in een ontroerend 
nummer als  Áthas (Joy) hoe 
hij het hart van de luisteraar 
rechtstreeks kan bereiken, 
waarbij de overige vier de 
ruimte die hij overlaat buiten-
gewoon fraai invullen. 
Of neem zo’n fraai ingetogen 
song als Reo of  een gedreven 

track als The Old Road to Gar-
ry. Het blijft overweldigend 
hoe Bartlett’s piano en de 
fiddle van Hayes samenvallen 
en hoe Ó Raghallaigh en Cahill 
daar naadloos op aansluiten.  
Met Sheehan’s Jigs zetten ze 
hun zegetocht weergaloos 
voort, het is het meest vrolijke 
nummer van de plaat met een 
viool die je uitnodigt om op te 
staan en te gaan dansen. Zo’n 
uitnodiging voor meer dan 7 ½ 
minuut kun je maar moeilijk 
weerstaan.  Knap hoe de band 
songs die door de fiddle tradi-
tioneel klinken door piano en 
bijzonder fraaie arrangemen-
ten versterkt, meeslepend 
naar een nieuwe tijd weet te 
trekken. My Lady Who Has 
Found The Tomb Unattended 
klinkt dan weer als een bijna 
buitenaardse aangelegenheid 
waarbij Ó Lionáirds pracht-
stem over mysterieuze klan-
ken zijn weg zoekt. 
De meer dan tien minuten 
durende jig  ‘Doctor O’Neill’, is 
een fraai lang uitgesponnen en 
briljant opgebouwde composi-
tie waarin de afzonderlijke 
klasse en het samenspel van 
de leden van de  groep briljant 
samenkomen. Prachtig hoe 

Bartlett op zijn piano voor de 
opbouwende structuren zorgt, 
die de rest  meetrekt naar een 
wonderbaarlijk mooie climax. 
Waar Iarla Ó Lionáird bij de 
opening van het album al 
prachtig zingend volledig de 
aandacht naar zich toetrok, 
weet hij dat bij de afsluitende 
track opnieuw te doen.  Am-
hrán na nGleann (The Song of 
The Glens) is een lied dat als 
een warme deken over je 
heen valt en in een sobere 
setting zorgt voor het perfecte 
einde van het album. 

The Gloaming is een van de 
meest belangwekkende bands 
van deze tijd. Verankerd in de 

traditionele Ierse folk heeft de 
groep met elementen uit de  
eigentijdse moderne en de 
klassieke muziek de weg naar 
een nieuwe muzikale wereld 
gecreëerd en daarmee de 
Ierse folk opnieuw vorm gege-
ven. Het is een hartverwar-
mende ervaring om mee te 
maken. 
 
The Gloaming 3 klinkt opnieuw 
exceptioneel goed en is erg 
homogeen. Opnieuw wordt  
traditionele en warmbloedige 
Ierse folk op een zo briljante 
manier met moderne eigen-
tijdse elementen verbonden 
met buitenissig goed spel, dat 
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Op 14 april om 15.00 bij GUO in ons slotconcert The Henry Girls! Echt 
Ierse klasse!  De drie zussen Karen (fiddle, ukulele, piano, banjo), 
Lorna (accordeon, ukulele) en Joleen (harp, mandoline) McLaughlin 
mengen hun muziek uit erfgoedrijk county Donegal in Ierland met die 
uit Schotland en voegen daar flinke scheuten oldtime American music 
en jazz aan toe. Deze frisse ‘transatlantic rootsmix’ levert hen aan bei-
de kanten van de Atlantische Oceaan lovende kritieken en de reputatie 
als een van de beste alt folk exponenten uit Ierland van de laatste ja-
ren.  
 
Reserveer tijdig via digitale ticketreservering: 
https://www.veiligreserveren.nl/ticketshop/?org=GUO582396 

Groeten Uit Oisterwijk 
 

Is het maandelijks verschijnend digitaal muziekmagazine van 
Stichting Podiumkunsten Oisterwijk / concertorganisatie GUO.  

Eindredactie: Walter van Brakel 

 
Gratis abonnement?  Mail naar guonieuws@kpnmail.nl  onder 
vermelding van naam en e-mailadres .  

Hartstikke bedankt voor het afgelopen seizoen 
GUO-Maten! 
=> In Oisterwijk (webmaster)  
=> Gemeente Oisterwijk  
=> Rabobank Hart van Brabant (ledendonatie) 
=> Fletcher Hotel Boschoord Oisterwijk (locatie concerten, work    

shops, maaltijden en overnachtingen) 
=> Stichting Jacques de Leeuw (subsidie) 
=> Fonds podiumkunsten Performing Arts Fund NL 
=> Ediat/Adrem Intermediagroep (uitgave GUO-krant) 
=> MIGO Maatschappelijk Innovatiefonds Gemeente Oisterwijk 

Tekst en foto’s Martin Hayes; 
Walter van Brakel 
 
Luisteren: 
https://www.youtube.com/
watch?v=_Scs_z-SIfA 

Programma van Groeten uit Oisterwijk 2018—2019 

het soms moeilijk is om je emo-
ties onder controle te houden. 
Het raakt je maar als je dan 
weer buiten staat en je wordt 
meteen geconfronteerd met de 
agressie van de stad met al z’n 

ellende dan tuimel je keihard 
uit de hemel; die de groep met 
hun muziek bij je had opgeroe-
pen.  
Hun eerste twee albums beho-
ren tot het allerbeste wat deze 

eeuw ons muzikaal bracht. Hun 
derde album sluit daar naad-
loos op aan. 
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