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De dag oogde veelbelovend. 
Een aangenaam zonnetje hing 
boven de nog fraai groene 
Oisterwijkse bossen en toverde 
lichtfonteinen op het water van 
de vennen. Alles was klaar voor 
een veelbelovend concert van 
een grootheid in de Engelse 
folk: Martin Carthy samen met 
zijn dochter Eliza. De avond 
daarvoor waren ze nog in 
Roots aan de Zaan geweest, 
waar het publiek razend en-
thousiast was.   Zo enthousiast 

zelfs dat alle meegebrachte 
cd’s daar al verkocht waren en 
er voor Oisterwijk niets meer 
overbleef.  

Martin oogt opmerkelijk fris 
wanneer hij met zijn dochter 
bij ‘Boschoord’ arriveert. Ruim 
op tijd voor de soundcheck en 
een praatje en ik sta verbaasd 
als ik merk hoe gewoon en 
ongedwongen hij reageert. 
Gewoon een ontzettend aardi-
ge vent, die ervan geniet zegt 
hij om samen met zijn dochter 

Daar zou hij graag gespeeld 
hebben. En bij GUO gaat er 
meteen een lichtje branden, 
maar daarover later meer.  

Vlak voor het optreden in hotel 
Boschoord breekt Eliza nog de 
boog van haar strijkstok. Ze 
heeft wel een nieuwe, maar 
dat is toch altijd weer even 
wennen, zegt ze. Maar we 
doen ons best. En volgens mij, 
concludeer ik na afloop van het 
concert, zelfs meer dan dat.  

Het concert dat volgt brengt 

Martin & Eliza Carthy brengen het  
publiek in tranen 

te kunnen optreden.  “It’s a 
total delight.”  

En nog een interview na 
afloop? Geen enkel probleem. 
Hij is nog danig onder de indruk 
van het concert in Roots aan 
de Zaan, de avond daarvoor en 
hij vertelt hoe enthousiast hij is 
van zijn korte bezoek afgelopen 
zaterdag aan het gebouw ‘De 
Vermaning’ dat eruitziet als 
een schip en waar de grotere 
concerten van Roots aan de 
Zaan weer gaan plaatsvinden. 



 2 

 

toeschouwers tot tranen. 
Twee prachtige stemmen, 
fraai percussief gitaarspel van 
Martin en de daarbij passende 
ondersteuning van de viool 
van Eliza creëren een magi-
sche muzikale middag. En ik 
kan het alleen maar betreuren 
dat zoiets unieks muisstil, 
slechts door zo’n 60 man 
wordt aanhoord.  

De ongedwongenheid van hun 
optreden verraadt hoe inge-
speeld vader en dochter op 
elkaar zijn. Ze werken met 
zo’n gemak en genot samen,  
schakelend tussen oude balla-
des en nieuwe nummers, dat 
ik zonder meer moest denken 
aan Martin’s samenwerking 
met Dave Swarbrick. Ze weten 
de aandacht van het publiek, 
gemakkelijk zo´n twee uur vast 
te houden, waarbij ze naar 
elkaar en naar het publiek af 
en toe een kwinkslag of een 
plaagstoot uitwisselen. Die 
aandoenlijke of juist hilarische 
vader-dochtermomenten ver-
hogen de sfeer en de intimiteit 
van deze middag. 

Ze beginnen hun optreden 
met ‘The daughter in the dun-
geon.’ Een nummer dat Martin 
Carthy pas in 2016 voor het 
eerst speelde. Maar dit lied 
vinden ze een passend begin. 
“Your father is always fun,” 
vertelt Eliza en dit lied heeft 
een happy ending, “mostly 
not, most of the times they all 
die.” 

De rillingen liepen bij het 
tweede nummer het aangrij-
pende ‘Happiness’ geschreven 
door de moeder van Nick Dra-
ke en gevoelig vertolkt  door 
Eliza, over mijn rug. In tegen-
spraak tot de titel een aangrij-
pend lied over de onmogelijk-
heid om het geluk, hier in de 
vorm van een vogel, te van-
gen. Wie het droevige verhaal 
van Nick Drake kent, begrijpt 
de vruchteloze zoektocht van 
de moeder  

Oh yes, happiness 
If I can catch him I will try to 
bring you  
All my love and happiness 

Martin vertelt later nog, als ik 
het met hem over dit lied heb, 
dat er twee albums zijn, Molly 
Drake uit 2013 en afgelopen 

 
pub in Blackwell, waar vervol-
gens een wild feest losbarst, 
zegt Eliza vergoelijkend tegen 
haar vader: “I´ll never go to a 
party like that, daddy.” En je 
ziet Martin kijken en denken…. 

In de winter van 1962 bezocht 
Bob Dylan Engeland en daar 
hoorde hij Martin Carthy ‘Lord 
Franklin’ zingen en de oude 
melodie daarvan kwam in het 
nummer ‘Bob Dylan’s dream’ 
terecht op het album  ‘The 
Freewheelin’ Bob Dylan’. Later 
kwam ook Paul Simon nog in 
London en hoorde daar van 
Martin Carthy ‘Scarborouhg 
Fair’. De ballade voert terug tot 
1670, maar is mogelijk ouder. 
Het werd een grote hit voor 
Simon and Garfunkel maar in 
de inleiding vertelde Eliza dat 
dit lied dat in de jaren 20 van 
de vorige eeuw verzameld is 
door Cecil Sharpe, over de 
onmogelijke liefde van een 
jongeman gaat, die iemand 
vraagt om de jaarmarkt te be-
zoeken en aan zijn voormalige 
geliefde te vertellen dat hij nog 
altijd van haar houdt. Maar zij 
moet een aantal taken vervul-
len, zoals het maken van 
een batisten hemd, dat in een 
droge bron gewassen moet 
worden, die niet te doen zijn. 
Omgekeerd draagt het meisje 
ook de jongeman een aantal 
onmogelijke taken op, zoals het 
bewerken van een stuk grond 
tussen het strand en de zee.  

Het lied ‘Waking Dreams’ dat 
volgt, heeft volgens Eliza zowel 
een religieuze, als een oorlogs- 
en liefdeskant.  Het is de theo-
rie van de ijsberg die aan zijn 
reis begint en onderweg steeds 
meer brokstukken ziet afbre-
ken. ‘It’s been a religious hymn 
and even a murder ballad, but 
for me it’s a song about lost 
love.’ Ze had ook nog kunnen 
vertellen dat Chris Wood er 
enkele jaren geleden  actuele 
misstanden mee aan de kaak 
stelde, in zijn versie, ‘Hollow 
Point’. Dat was een vlammen-
de aanklacht tegen de ma-
nier waarop Britse veiligheids-
troepen na de aanslag in de 
Londense metro een Braziliaan-
se elektricien neerschoten die 
per abuis werd aangezien voor 
terrorist. 
 
Na de pauze vertelt Eliza hoe ze 

februari verscheen Tides Of 
Magnificence, Songs and 
Poems of Molly Drake. 

 Bij de inleiding van hun derde 
lied uit 1801 over de waard die 
naar bed gaat en zijn klant 
achterlaat aan de bar van een 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Batist
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gefascineerd is geraakt door 
de betrekkelijkheid van de 
waarheid.   De titelsong van 
hun album uit 2014 ‘The Mo-
ral of the Elephant’, is een 
bewerking van een gedicht 
van John Godfrey Saxe over 
zes blinden die op de tast  

mogen kennismaken met een 
olifant, elk via een ander li-
chaamsdeel. En die daarna 
hun bevindingen met elkaar 
delen, wat uitloopt in een 
hoogoplopende ruzie over wat 
een olifant nu precies is:  
‘They’re all right, and they’re 
all wrong. It’s just like religious 
wars’, aldus Eliza.  

Erg mooi is ook het verhaal 
van Martin Carthy over zijn 
bezoek aan een folkclub toen 
hij een jaar of zestien, zeven-
tien was. “Een jaar of zestig 
geleden”, maar dat wuifde hij 
snel weg, hoorde hij een oude 

folkzanger. Martin wist niet 
wat hij hoorde en bleef luiste-
ren, zijn vriend vond het niet 
echt geweldig en vertrok, 
waardoor hij  alleen naar huis 
moest terugwandelen. Tot die 
avond had hij eigenlijk niets 
met folk. Maar daar begon 
een vuurtje te branden, dat 
ervoor zorgde dat hij zelf uit-
groeide tot de gelauwerde 
folkheld die hij nu is, maar zijn 
bewondering voor die oude 
man voel je nog steeds. 
 
Als laatste nummer was geko-
zen voor ‘Died For Love’.  Daar 
zit ook weer een mooi verhaal 
aan verbonden. Mike Water-
son (broer van Norma Water-
son, moeder van Eliza en 
vrouw van Martin) werd met 
stokken de studio ingejaagd, 
vertelde Eliza, om nu eindelijk 
eens dit nummer af te maken. 
Het kwam er maar niet van. 

Mike Waterson vond steeds 
dat het lied niet af was, dus 
kwam het niet op een plaat. 
Na zijn dood kwam iemand 
toevallig met een bootleg uit 
de jaren ‘60 op de proppen.  
Martin en Eliza Carthy zetten 
het nummer op het al-
bum ‘The Moral Of The Ele-
phant’. En brachten deze mid-
dag een gevoelige uitvoering 
die diep, tot op het bot, sneed.  
En toen was het afgelopen. 
Echt waar. Maar met een olij-
ke blik in de ogen vertelt Eliza 
dat haar moeder ooit 
heeft bepaald dat ze voortaan 
gewoon op het podium zul-
len blijven staan tijdens het 
laatste applaus. 'Nergens voor 
nodig, al dat heen en weer 
lopen!' Waarop Martin ver-
volgt: “Tot slot zullen we één 
heel beroemd nummer zin-
gen!' 'En het is 
niet Scarborough Fair!' merkt 

Eliza nog snel even op. Maar 
wat daar begint is onmisken-
baar het door Traffic beroemd 
geworden John Barleycorn dat 
Steve Winwood van Mike 
Waterson leerde en dat door 
Martin Carthy en Dave Swar-
brick in 1974 is opgenomen 
voor het album ‘Byker Hill’. 
Een mooier besluit van een 
bijzonder aangename en inspi-
rerende middag. En dat wordt 
na afloop nog mooier wanneer 
we Martin Carthy vragen of hij 
geen zin heeft om volgend 
seizoen met John Kirkpatrick, 
ook al zo’n icoon in de Engelse 
folk naar GUO in Boschoord 
terug te komen, dan kan hij 
dat optreden meteen koppe-
len aan de een ander optreden 
in ‘De Vermaning’ het gebouw 
dat oogt als een schip, in 
Roots aan de Zaan, waar hij zo 
weg van was.  We zijn er mee 
bezig…….. 
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Rens van der Zalm lid van Fun-

gus, begeleider van Youp van 

‘t Hek op zijn theatertournee 

en ook de man die te vinden is 

op tal van cd’s opnames met 

Andy Irvine, lid van de fameu-

ze groep Mozaïk en regelmatig 

bezoeker van een GUO-

concert. Ook deze middag was 

hij bij ons te gast. Dit is wat híj 

vond van een middag met 

Martin en Eliza Carthy.  

Een perfecte zondagmiddag. 

Naar Oisterwijk om voor de 

eerste keer in mijn leven Martin 

Carthy live te gaan zien. Ik ben 

al mijn hele werkzame leven 

een enorme fan /bewonderaar 

van hem, maar moest altijd zelf 

spelen wanneer hij in de buurt 

was. Hij was daar vanmiddag 

met dochter Eliza Carthy en het 

werd een spirituele ervaring.... 

Reeds bij het tweede nummer 

"Happiness" , gezongen door 

Eliza in tranen.. En dat hield 

niet meer op en ik was zeker 

niet de enige! Ik heb weer bij-

getankt en weet nu nog veel 

duidelijker dan voorheen waar 

het om draait met muziek. Voor 

mij dan toch in ieder geval. 

Ontdaan van alle fratsen, nul 

show off, slechts met gi-

taar,viool een twee stemmen 

vanaf  de eerste noot de diepte 

in. Ik was daar met Marjolein 

Meijers, Walter en Robert Jan 

Kuipers en ook zij waren flab-

bergasted... Wát een geweldige 

ervaring… 

Rens van der Zalm 

Rens van der Zalm: “Reeds bij het tweede nummer in 
tranen en dat hield niet meer op……” 

https://www.facebook.com/marjolein.meijers.18?fref=gs&dti=386378318103723&hc_location=group
https://www.facebook.com/marjolein.meijers.18?fref=gs&dti=386378318103723&hc_location=group
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Na afloop van het concert in 
een aangenaam nazomerzon-
netje, zagen we Martin nog 
altijd genieten van zijn optre-
den in Oisterwijk samen met 
zijn dochter. Toen we aan-
schoven nam hij alle tijd om 
onze vragen over zijn lange 
carrière te beantwoorden. 
 
Martin, how special is a per-
formance for you with your 
daughter?  
It’s a total delight!! 

I saw your name for the first 
time on the cover of The Free-
wheelin’ Bob Dylan (1963!), 
two years before your first 
album. Did you two know each 
other? 
Yes we did – we met in 1962 
Xmas when he came to do a 
BBC play called ‘Mad House on 
Castle Street’ and his manager 
was a folkie, Albert Grossman, 
from Chicago, and he always 
brought his artists to the folk 
clubs when he came to UK.  I 
met Bob at a club called the 
King & Queen –and  there was 
SING OUT magazines cover 
star – staring back at me as I 

was playing!! I asked him if 
he’d like to join me and he got 
up and sang 3 songs with me 
and blew the audience 
away!  We just became mates 
after that and hit it off – he 
was just one of us!  There was 
an idea at the time the he was 
the heir to Woody Guthrie, 
which was very exciting….but 
way off the mark!! 

How are you looking back to 
your legendary albums with 
Dave Swarbrick in the second 
half of the sixties? Which al-
bum do you like most? 
I like the first one becasue it 
was the first time we had play-
ed together and it was all very 
fresh and exciting.  I’m very 
fond of Byker Hill, but my fa-
vourite is Prince Heathen, - 
that was a really important 
album to me as I was just be-
ginning to understand the 
depth of traditional song 

Was the choice for going 
‘electric’, like Bob Dylan did at 
those times from influence on 
your choice for Steeleye Span 
and for Swarbrick’s choice for 
Fairport Convention? 

Tim Hart and Maddy prior 
formed Steeleye Span and 
then a big argument meant 
that two people(Gay and Terry 
Woods) left ( without their 
knowledge!!!) and Tim phoned 
and asked me to join – and so I 
got an electric guitar because 
it was an electric band – Bob 
had little to do with it! ….same 
situation for Dave with Fair-
port. 

Did you talk about it with Dave 
Swarbrick?   
No – we hardly spoke from 
Aug 1969 and hardly saw each 
other, we didn’t really fall out, 
we were just both really busy 
and didn’t get a chance to see 
each other!  Dave was leading 
the band and songwriter so 
was really busy…and so was I!  

How do you consider your 
work with Steeleye Span? 
 I think its great –
I’m  especially fond of ‘Pleased 
to see the King’ and quite fond 
of ‘10 Man Mop’ too. 

For me ‘Ten man mop’  and 
‘Please to see the king’ are 
still highlights from this band. 

All together with ‘Hark! The 
village wait’. I liked the input 
of Gay and Terry Woods. Do 
you know what happened to 
them after they separated 
after a couple of very success-
ful albums as a duo?  
They divorced, so stopped 
working together…Terry just 
wanted to get away from Gays 
very powerful personality….he 
then joined The Pogues!  

After you left for me Steeleye 
Span lost his freshness and the 
fusion between folk and rock 
lost his spontaneity, was less 
organic and fluent. How do 
you look upon this? 
 I like some of the subsequent 
stuff very much, very clever, 
but other stuff not so much – 
but they are still very 
good.  Their Beach Boys/Four 
seasons version of ‘Little Sir 
Hugh’ (the world’s most anti-
Semitic song) was bril-
liant….they sidestepped the 
whole issue of the blood libel 
by making the character an old 
woman. 

And why did you leave the 
band at their highpoint. 
I left after Ashley left, and then 
we disagreed where to go 
next….musical differences as 
they say. 

For me you were the driving 
force after folk-brass band 
Brass Monkey at that time. 
After many years there was a 

Martin Carthy:  
Every time I have had a collaboration I have 

learned colossally 



 6 

 

new album. In Holland critics 
liked it, but it is wasn’t com-
mercially very successful in 
our country. How was that in 
England? 
Huge fun…we had a fabulous 
time, it was a really good 
band, but as we didn’t have a 
manager, very little got organ-
ised.  We did some festivals in 
USA and Canada, not much in 
Europe - Once we went to 
Cologne, but we weren’t asked 
to play in Europe much!  

You always went back to more 
pure folk, solo or with your 
family Waterson-Carthy. Was 
it something necessary for 
you? Going back to where it all 
begun?  
Not a question of going back 
to pure folk, I went back to 

being solo, as I believe that 
you have to be ‘fit’ to join a 
band – and that meant getting 
your solo shit together – then 
you have something to con-
tribute to the band. 

Your only real album as a duo 
with your daughter Eliza ‘The 
Moral Of The Elephant’   was 
recorded in 2014. But You 
were still working   together 
for many years, so why did it 
take you and Eliza so long? 
Everyone was so busy, it was 
not a deliberate thing, just 
didn’t get round to it until 
then, and it was wonderful as 
it was recorded in a complete-
ly new way – we picked a few 
songs, ‘ hot- housed’ from 
10am – 1pm, then after a 
break, we would then record 
the songs we had rehearsed 
that day.  We only fell behind 
schedule once – but caught up 
the next day – and we did the 
whole album in a week – be-
cause everything was fresh 
and live in the studio – except 
‘ Her Servant Man’ which is 
the only song that has any 
overdubs! 

I think you were never afraid 
of experiments, new elements 
in your music. Now you are 
also playing in ‘The Imagined 

Village.’ Did you and the mu-
sic in general in a multi-
cultural country as England 
need this for a better under-
standing of each other?  

Yes!! – also it was a great op-
portunity to do some learn-
ing.  Every time I have had a 
collaboration I have learned 
colossally – I have learnt so 
much from Dave Swarbrick, 
Peter Knight – and then of 
course Eliza – they are all fid-
dle players -and all great 
teachers….Andy Gangadeen 
and Sheena, I learnt soooo 
much – wonderful, learn, 
learn ,learn! Collaboration 
stretches you all the time, 
such a great opportunity. 

How important is this for a 
peaceful society? 

Music is always important to 
people. ….its always relevant…
all music. People need music. 

How are you looking back on 
your work for almost 60 
years? What was important 
for you.  
Everything – including mis-
takes……we all learn a lot from 
mistakes too. 

Do you have regretful mom-
nents in the past?  
No – no regrets!!  

Sad things that happened? 
People you lost? 
 Swarb – miss him so much, he 
was my mate, but I knew he 
was going to die – he used 
every second of the 12.5 years 
the surgeons gave him – I 
salute him -  he’s an example 
to us all. 

And for the future? Do you still 
have plans? 
YES!!!!!!!!....loads!!! – looking 

forward to the future – as 

always!  

Interview en foto’s: Walter van 

Brakel 
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Exclusief voor GUO, dus al-
leen te zien en te horen in 
Oisterwijk treedt Andy Irvine 
op 18 november 2018 in hotel 
Boschoord op.  
 
De Ierse nationale omroep RTE 
kende hem zojuist de Lifetime 
Achievement Award toe . Deze  
folkicoon verzorgt op zondag-
middag 18 november het 
tweede concert uit GUO-serie 
2018/2019 van Groeten Uit 
Oisterwijk. Dit GUO-concert 
begint om 15.00u in Fletcher 
hotel-restaurant Boschoord 
aan de Gemullehoekenweg 
143 in Oisterwijks bos- en 
vennengebied. In zijn Eu-
ropese toernee is dit concert 
bij GUO het enige van Andy 

Sweeney's Men overvalt hem 
het succes van supergroep 
Planxty in de seventies, afge-
wisseld met een vluchtige flirt 
met De Dannan. Vanaf de eigh-
ties trekt hij door met de pan-
Europese crossover in Mozaïk 
en met een verzameling Ierse 
coryfeeën in Patrick Street. 
Tussen de bedrijven door 
zwermt hij uit als vrijbuitend 
troubadour.  
 
Van de Britse eilanden naar de 
VS en Canada, met doorsteek 
over het Europese continent, 
op naar Japan en via Australië 
en Nieuw-Zeeland weer terug 
langs af. Van de kleinste clubs 
tot de meest vooraanstaande 
festivals, inclusief radio- en tv-
stations en dat al meer dan een 

Irvine in Nederland.  
Bij het uitgaan van dit persber-
icht had GUO nog een beperkt 
aantal tickets beschikbaar. 
Zolang voorradig kunnen bel-
angstellenden reserveren via 
een link op http://
guo.inoisterwijk.nl. VOL=OP! 
GUO rekent geen bijkomende 
reserveringskosten en parkeren 
bij Boschoord is gratis. Wie 
tevens wil lunchen, dineren of 
overnachten kan telefonisch 
rechtstreeks bij Boschoord 
terecht: 013 – 5231600.  
 
Vrijbuitend troubadour 
Al meer dan een halve eeuw 
onderweg maakt van de Ierse 
singer-songwriter Andy Irvine 
een iconische traditie in zich-
zelve. Mid sixties begonnen in 

halve eeuw in de herhaling. 
Met als creatieve handelsmer-
ken zijn onmiskenbaar prettig 
onvaste, karakteristieke en 
emotioneel geladen vocalen uit 
duizenden en zijn onnavolg-
baar inventieve, energieke en 
delicate interpretaties op bou-
zouki, mandoline, mandola en 
mondharmonica.  
 
Onuitputtelijk repertoire 
In zijn eentje als de Ierse equi-
valent van Jack Kerouac, of met 
duopassagier voor wie hem 
bijbeent, on the road én instru-
mentaal. Zoals Planxty-
evenknie Paul Brady, Schots 
instituut Dick Gaughan, Gerry 
O’Beirne of Nederlander Rens 
van der Zalm (Fungus, Wolver-
lei, Overstekend Wild, Youp 

Andy Irvine bij GUO  

voor exclusief concert  

in Nederland   

Ierse folkicoon stevent af op uitverkocht  

in Boschoord Oisterwijk op zondag 18 november . 

http://guo.inoisterwijk.nl
http://guo.inoisterwijk.nl
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vechter onzorgvuldig met zijn 
instrumentenbagage zou smij-
ten, maar ook omdat ze tegen 
afspraken met vakbonden in 
verworven arbeidsrechten van 
haar eigen personeel schaam-
teloos met voeten zou treden.           
 
Tot enkele jaren geleden nam 
Andy Irvine met Sweeney’s 
Men, Planxty en enkele indivi-
duele muzikanten uit deze 
legendarische bands deel aan 
reünieconcerten in festival- en 
concertlocaties als Celtic Con-
nection in Glasgow en Vicar 
Street in Dublin. Met gelegen-
heidsformatie LAPD hield hij 

het muzikaal erfgoed van 
Panxty  levend. Met friends 
through music vierde hij in 
2012 zijn zeventigste verjaar-
dag met twee uitverkochte 
concerten in Vicar Street die 
werden vereeuwigd op cd en 
dvd. Met acht uitverkochte 
concerten in eigen land vierde 
hij in 2017 de veertigste ver-
jaardag van  het legendarische 
duo-album met Paul Brady.  
 
Storytelling songs 
De inmiddels 76-jarige Andy 
Irvine boogt met zijn meer dan 
vijftig muzikantentropenjaren 
op een onlosmakelijke resem 

aandelen in de opperste Ierse 
en Pan-Europese dreamteams. 
In plaats van op zijn lauweren 
te rusten bracht hij afgelopen 
jaar een cd uit met Usher’s 
Island, zijn nieuwe band met 
Johnny Doyle op gitaar en 
Mike McGoldrick op uillean 
pipes en dwarsfluit.  
Met ragfijne rode draad weeft 
hij vakkundig en toegewijd 
voort aan zijn Ierse storytelling 
songs. Nog altijd toert hij als 
solist of met muziekvrienden 
door Ierland, UK, Scandinavië, 
Oost-Europa, Japan, Down 
Under, Latijns Amerika en, 
zoals nu, het Europese conti-
nent. Daarbij is zijn concert bij 
GUO het enige in Nederland.   
   
 Maaltijden en overnachting 
Lunch voorafgaand aan mid-
dagconcert?  
Diner na middagconcert?
Overnachting met ontbijt?  

Reserveer hiervoor telefonisch 
bij Hotel-Restaurant 
Boschoord op nummer 013 – 
5231600.  
 
Digi-
tale ticketreservering?  
Check https://
www.veiligreserveren.nl/
ticketshop/?org=GUO582396. 
GUO rekent 0 (= NUL!) euro 
toeslag bij ticketreservering!  
Ook parkeren bij GUO-
concertlocatie Boschoord is 
gratis! 
 
Andy Irvine in beeld & 
geluid?  
Check https://youtu.be/
GGiBXPF76Z0 

van ’t Hek, Frank Boeijen). Een 
uitpuilende koffer met zich 
meezeulend van waaruit hij 
een onuitputtelijk traditioneel 
en eigentijds Iers repertoire 
opdiept.  
 
Nu en dan stapt hij onvoorspel-
baar uit, bijvoorbeeld naar een 
opgesnoven Balkan-dansdeun 
als sixties-stuiptrekking uit zijn 
rondzwervend straatmuzikan-
tenbestaan door Bulgarije en 
Roemenië. Of naar geënga-
geerde klassieker ‘Fascists 
bound to loose’ van Woody 
Guthrie, inspirerend voorloper 
en gangmaker van de Ameri-
kaanse sixtiesfolk. Maar stee-
vast rijk aan en geniaal in voca-
le emotie, instrumentale ver-
siersels en ritmische variatie.  
 
Engagement 
Andy is ook een intrigerende 
draailierspeler, al laat hij dit 
precaire bourdoninstrument 
voor zijn wereldtournees he-
laas liever thuis. En, voor wie er 
oog en oor naar heeft, niet 
zelden prepareert hij zijn gitaar 
alsof het een bouzouki betreft. 
Het tekent het engagement in 
de man ook buiten het podium 
dat hij, naar eigen zeggen, wei-
gert zich door de lucht te ver-
plaatsen met Ryan Air. Niet 
alleen omdat de Ierse prijs-

Gerard en Frank Cools 

Harry Hendriks 

Andy Irvine met Rens van der Zalm met wie hij een ijskoude winter met thermo-ondergoed in 
Australié in een tent doorbracht en ondertussen namen ze ook nog het album ‘Parachilna’ op. 

https://www.veiligreserveren.nl/ticketshop/?org=GUO582396
https://www.veiligreserveren.nl/ticketshop/?org=GUO582396
https://www.veiligreserveren.nl/ticketshop/?org=GUO582396
https://youtu.be/GGiBXPF76Z0
https://youtu.be/GGiBXPF76Z0
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Mirjam Adriaans vroeg ons om onze lezers toch zeker te attenderen 
op Tamala “die heb ik een paar weken geleden in Amsterdam 
gezien in het Vondelpark en ik zie nu al uit naar 9 december om 
15.00 bij GUO, ze zijn erg goed! Voor goede muziek, ook al kent u 
ze misschien nog niet zou toch meer belangstelling moeten zijn.” 

Matthews Southern Comfort treden op 13 januari om 15.00 bij 
GUO op. Eenenzeventig is hij inmiddels, maar je zou het hem niet 
geven. Op Iain Matthews zit geen spoor van sleet, niet op zijn 
songs, niet op zijn vocalen, niet op zijn arrangementen, niet op 
zijn composities. Zijn loopbaan van UK via USA naar Nederland 
bestrijkt al meer dan een halve eeuw en meer dan vijftig albums. En 
nog altijd is hij de vitale, innoverende singer-songwriter die de Brit-
se en Amerikaanse muziekculturen samensmelt in verstillende 
songs die dwingen tot luisteren. 

Jan Akkerman treedt op 10 februari om 15.00 bij GUO op. Momen-
teel toert hij met andere NL topgitaristen én met dochter Laurie 
(vocals) in ‘Knight of the Guitar’. Tot wat hij zich laat verleiden in 
zijn GUO-concert? Tot freestyle jazz, blues, progrock, klassiek, hot 
club de france, new age, elektronisch, dance? Tot elektrische of 
akoestische gitaar, luit, sitar, sax, toetsen? Tot een mix van dit 
alles en meer? Niemand weet het op voorhand, ook hijzelf niet. En 
juist dat tekent de authentieke pioniersgeest van de meesterlijke 
improvisator. Jan Akkerman blijft verrassen en verwonderen.  

Martin Simpson treedt op 24 maart om 15.00 bij GUO op. Twee 
jaar geleden moest hij zijn toer door de Lage Landen, waaronder 
bij GUO, wegens ziekte annuleren. Die ‘schade’ komt hij nu inha-
len. Bij GUO treedt de maestro van de vernieuwende traditie aan 
als solist in een ultiem intiem concert, in kleinschalige setting, waar 
artiest en 140=VOL=OP bezoekers nog knus op elkaars schoot krui-
pen, voor een intens bewogen concertbeleving, voor wie nog luis-

Programma van GUO 2018—2019 
 
Reserveer op tijd! Via digitale ticketreservering: 
 
https://www.veiligreserveren.nl/ticketshop/?org=GUO582396. 

En dan hebben we op 14 april om 15.00 bij GUO nog ons slotcon-
cert met The Henry Girls uit Ierland! Echt Ierse klasse! Als u van 
Ierse muziek houdt mag u dit niet missen!  

https://www.veiligreserveren.nl/ticketshop/?org=GUO582396
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Concertorganisatie Groeten Uit 
Oisterwijk opent en sluit haar 
volgende GUO-concertserie 
2019/2020 met twee unieke 
projecten. In vier Oisterwijkse 
huiskamers is er op zondag 29 
september een GUO-
miniconcertjesdag. Op dinsdag 
5 mei viert GUO bevrijdingsdag 
met activiteiten rond thema 

‘Oisterwijk Vrij – Vrij Oister-
wijk’.  
 
Voor beide projecten zijn de 
voorbereidingen in volle gang. 
Nog niet alles ligt vast, maar 
zeker is al dat de activiteiten 
verspreid over Oisterwijk 
plaatsvinden, dat GUO samen-
werkt met inwoners en organi-

saties uit Oisterwijk en dat 
beide dagen uitmonden in 
bijzondere slotconcerten in 
GUO’s concertlocatie 
Boschoord aan de Gemullehoe-
kenweg.  
 
Huiskamers 
Voor de GUO-
miniconcertjesdag stellen vier 
Oisterwijkers hun huiskamer 
beschikbaar. Per huiskamer 
geeft een solist of duo 4 zit-/
luisterconcertjes van elk twin-
tig minuten, bij elkaar zestien 
miniconcertjes. Bezoekers wan-
delen in vier groepen van maxi-
maal dertig deelnemers van 
huiskamer naar huiskamer. De 
apotheose is het zeventiende 
concert waarin de solisten en 
duo’s alle muziekgenres sa-
menbrengen in een gezamen-
lijk slotconcert van tweemaal 
drie kwartier in Boschoord.  
 
GUO boekte hiervoor polyva-
lent wereldmuziekorkest Liqa 
dat onder artistieke directie 
staat van de Vlaamse meester-
violist, componist en arrangeur 
Wouter Vandenabeele. De 
genres lopen uiteen van klas-
siek tot jazz, van folk tot world, 
van singing-songwriting tot 
eigentijdse improvisaties en 
allerlei cross-overs die deze 
genres verbinden Ook de in-
strumenten kennen een grote 
variatie. Vier Oisterwijkers 
stelden hun huiskamer al be-
schikbaar.  
 
Artiesten 
In de Van Rijckevorsellaan 
speelt Syrisch-Aramees duo 
Elias Bachoura & Shalan Al-
hamwy world op ud (Arabische 
luit) en viool, in de Kerkstraat 

speelt Wouter Vandenabeele 
eigentijdse improvisaties op 
viool, op de Tilburgseweg 
brengt Jasmijn Lootens een 
klassiek repertoire op cello en 
aan de Lange Kant mengt duo 
Jeroen Knapen & Naomi Ver-
cauteren al deze genres en nog 
meer op gitaar en viool.  
 
Na hun huiskamerconcerten 
komen muzikanten en bezoe-
kers samen in Boschoord voor 
het slotconcert van Liqa. Dit 
wereldmuziekorkest smeedt 
elk denkbaar muziekgenre tot 
één geheel. Mogelijk voegen 
zich hier de vocalen van Elly 
Aerden ook nog bij.    
 
Bevrijdingsdag 
Voor bevrijdingsdag liggen er 
plannen voor twee geleide 
wandelingen, twee rondleidin-
gen en een lezing met exposi-
tie, film en publicatie. Deskun-
digen van Oisterwijkse organi-
saties voeren deze activiteiten 
uit. Ze vinden gelijktijdig plaats 
op verschillende locaties in 
Oisterwijk. Deelnemers kiezen 
één activiteit en komen daarna 
samen in Boschoord voor een 
bijzonder slotconcert dat past 
in thema ‘Oisterwijk Vrij – Vrij 
Oisterwijk’. Het concert laat 
zich mogelijk combineren met 
een eenmalige art performance 
van kunstenaars uit Oisterwijk 
en omgeving die  beeldende 
kunst, poëzie en muziek laten 
samenvloeien.    
 
Geleide wandelingen  
Tijdens een wandeling door het 
centrum van Oisterwijk staat 
een stadsgids stil bij het monu-
mentale kunstwerk aan de 
Spoorlaan. Het verwrongen 

GUO start twee unieke 

projecten in Oisterwijk 

Huiskamerconcerten en bevrijdingsdag-
concert met thematische activiteiten 

Liqa, onder artistieke directie van de Vlaamse meesterviolist, 
componist en arrangeur Wouter Vandenabeele zorgt voor een 
verrassend veelzijdige muzikale Bevrijdingsdag op 29 september 
2019  
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staal van trein en rails herin-
nert aan de treinexplosie in de 
Tweede Wereldoorlog. Die 
richtte een ravage aan in het 
stadscentrum. Andere aan-
dachtspunten zijn de oude 
vrijheidseik, de Petruskerk met 
haar kogelgaten en oorlogsgra-
ven, de struikelstenen bij wo-
ningen van joodse oorlogs-
slachtoffers uit Oisterwijk.     
 
 
Frans Kapteijns, de bekende 
oud-boswachter van Natuur-
monumenten en tevens GUO-
bestuurslid, leidt een natuur-
wandeling door Oisterwijks bos
- en vennengebied. Daarin 
vestigt hij de aandacht op bos-
paden die verhard zijn met 
puin van het bombardement 
op Rotterdam waarmee Duits-
land Nederland de Tweede 
Wereldoorlog introk. Zo moes-
ten munitiedepots vlot bereik-
baar zijn voor zware Duitse 
voertuigen. Die depots lagen 
verscholen in het bosgebied.  

 
Rondleidingen 
Tijdens een rondleiding langs 
het industriële erfgoed van de 
voormalige lederfabrieken KVL 
wijst een gids onder andere op 
het monumentale kunstwerk. 
Zij het verwaarloosd en helaas 
in verre staat van verwering 
herinnert dat nog altijd aan de 
confiscatie van KVL door de 
Duitse bezetter in de Tweede 
Wereldoorlog. 
 
Op een rondleiding op de om-
muurde joodse begraafplaats 
schenkt een gids aandacht aan 
de ruim tweehonderd graven, 
de grafstenen en opschriften, 
de begrafenisrituelen en het 
metaheerhuisje ter plekke, aan 
het wedervaren van de joodse 
gemeenschap in Oisterwijk en 
omgeving en aan de voormali-
ge synagoge in het huidige 
Jodenkerksteegje. De joodse 
begraafplaats bevindt zich in de 
bossen op Landgoed De Honds-
berg. Het Jodenkerksteegje in 
Oisterwijks centrum verbindt 
de Kerkstraat met de Hoog-
straat.  
 
Lezing 
Een historicus, verbonden aan 
Heemkundekring De Kleine 
Meijerij, gaat in een lezing op 
het AZC in op Oisterwijk als 
toevluchtsoord door de eeu-

Niki Jacobs zingt rockclassics van oorspronkelijk joodse artiesten. 
Zij laat zich begeleiden door muzikanten uit veelal klassiek-
symfonische orkesten van wie in elk geval een cellist en een ac-
cordeonist Niki zullen bijstaan.   

Op de ommuurde joodse begraafplaats in Oisterwijk schenkt een gids aandacht aan de ruim tweehonderd graven, de grafstenen en 
opschriften, de begrafenisrituelen en het metaheerhuisje ter plekke 
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wen heen. Niet iedereen ver-
welkomde alle groepen vluch-
telingen even hartelijk. Wat dat 
betreft is er niet veel veran-
derd. Mogelijk laat de lezing 
zich combineren met een expo-
sitie, een filmvertoning en een 
publicatie.  
 
Door de eeuwen heen vestigde 
een relatief grote joodse ge-
meenschap zich in Oisterwijk. 
Ter protectie van de lokale 
middenstand kregen joodse 
handelsreizigers in nabije ste-
den, waaronder Tilburg, een 
handels- en vestigingsverbod. 
Bij het uitbreken van de Eerste 
Wereldoorlog in 1914 vluchtten 
een miljoen Belgen naar zes 
miljoen zielen tellend neutraal 
Nederland. Vijftienhonderd 
Vlamingen vonden een veilig 
onderkomen in 3800 inwoners 
tellend Oisterwijk. Velen keer-
den huiswaarts, sommigen 

vestigden zich definitief in Ois-
terwijk en omgeving. Ondertus-
sen leven ze er voort in nazaten 
bij wie dus Vlaams bloed door 
de aderen stroomt. En sinds 
1990 tot heden vinden asiel-
zoekers wereldwijd tijdelijke 
huisvesting in het AZC van Ois-
terwijk.  
Thematisch slotconcert 
Met een bijzonder slotconcert 
brengt GUO op bevrijdingsdag 
alle deelnemers aan de ver-
schillende activiteiten samen in 
Boschoord. In Nikitov zingt 
singer-songwriter/gitariste Niki 
Jacobs rockclassics van oor-
spronkelijk joodse artiesten. Zij 
laat zich begeleiden door muzi-
kanten uit veelal klassiek-
symfonische orkesten van wie 
in elk geval een cellist en een 
accordeonist Niki zullen bij-
staan.   
Het unieke is dat Niki de songs 
zingt in het jiddisch en de muzi-

kanten de instrumentatie heb-
ben  gearrangeerd in een kle-
zmer-idioom. In dit jiddische 
klezmerconcert van Nikitov 
komen songs voorbij van arties-
ten als Amy Winehouse, Bob 
Dylan, Dolly Parton, Paul Si-
mon, Leonard Cohen, Billy Joel, 
Beck, Kiss en Led Zeppelin.         
   
 
 
Verwonderen en verbinden 
Met beide projecten wil GUO 
Oisterwijkers, bezoekers van 
elders en muzikanten zich laten 
verwonderen en zich met el-
kaar laten verbinden. Pure 
Oisterwijk-promotie, aldus de 
organisatie. Bij bewezen succes 
laat GUO beide projecten uit-
groeien tot een jaarlijks terug-
kerende traditie. Tussen beide 
projecten door plant GUO haar 
gebruikelijke zit-/

luisterconcerten op zondag-
middagen in Boschoord. Ook 
daarvoor zijn de voorbereidin-
gen in volle gang. 
 
Ticketreserveringen voor beide 
projecten en alle overige con-
certen uit GUO-concertserie 
2019/2020 starten medio april 
2019. Tot die tijd voltrekt zich 
in Boschoord GUO-concertserie 
2018/2019. Eerstvolgend GUO-
concert is dat van Andy Irvine 
op zondagmiddag 18 november 
aanstaande. Zojuist kende  
nationale omroep van Ierland 
RTE aan deze Ierse folkicoon de 
Lifetime Achievement Award 
toe. Zijn concert bij GUO is het 
enige in Nederland tijdens zijn 
Europese najaarstoer. De voor-
verkoop loopt hard en GUO 
hanteert het principe 
140=VOL=OP! Meer info? 
Check http://
guo.inoisterwijk.nl. 
 

 

RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE  

Stem van 2 t/m 14 oktober op Groeten Uit Oisterwijk tij-

dens de Rabobank Clubkas Campagne wanneer u geïnte-

resseerd bent in onze concerten en in de bijzondere activiteiten 
die wij gaan ondernemen het komende seizoen. Als u wilt dat 
wij door blijven gaan met bijzondere muziek op tal van verschil-

lende manieren in ons dorp:  Stem dan op ons. Uw stem 
telt.  

http://guo.inoisterwijk.nl
http://guo.inoisterwijk.nl
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Oproep van Sido Martens aan zijn 

hooggeachte luistervrienden! 

Wat is wijsheid? 
Op 15 juli verscheen mijn cd 
‘Monomaan.” Eind november 
van dit jaar ligt hoogstwaar-
schijnlijk de opvolger al klaar. Is 
dat verstandig? Nee! Marke-
tingtechnisch is het zelfs dom. 
Zorg immers dat je je ‘oude’ 
voorraad eerst verkoopt voor-
dat je nieuwe aanlegt. Waar! 
Net zo waar als het feit dat ik 
zo mijn eigen grootste concur-
rent bent. Ik verkocht van 
“Monomaan” een kleine zestig 
exemplaren tot nu toe en pas 
bij honderd speel ik quitte. 
Bovendien, hoeveel Sido Mar-
tens kan een mens in een jaar 
verdragen? Ik overvoer zo ook 
nog eens mijn eigen mini-
muziekmarkt. En je wilt toch 
niet dat de mensen die jou 
waarderen en die je lief zijn, 
door al die overdaad misselijk 
worden, afhaken….. 
 
Maar toch. Maar toch.  

Maar toch. 
Gevoelsmatig zit het goed. Ik 
heb weer liedjes klaar. Aan 
inspiratie en motivatie geen 
gebrek. Dus waarom niet? Mag 
ik dat vinden? Ja, dat mag ik 
vinden. Lekker puh. 
 
Gevolg is wel dat  er geen cd 
presentatie van het nieuwe 
album komt, dat vind zelfs ik te 
veel van het goede. Bovendien 
is de ‘Monomaan” presentatie 
in de boomgaard van 15 juli 
voorlopig niet te overtreffen. 
Hoe sfeervol, smakelijk en ge-
zellig druk was dat! Memora-
bel! 
Lastig is dan wel dat ik de nieu-
we schijf niet rechtstreeks kan 
verkopen. En dat is voor een 
niche artiest als ik heel verve-
lend. Verkopen doe ik voorna-
melijk bij mijn (schaarse)  op-
tredens en via mijn webwinkel.   
Traditionele winkels zijn niet 
geïnteresseerd in wat ik doe. Ik 

moet het qua verkoop dan ook 
vooral hebben van zo’n presen-
tatie. 
 
Daarom wil ik jullie vragen de 
cd alvast te bestellen als je nog 
steeds nieuwsgierig blijft naar 
mijn muziek. Dan heb ik zicht 
op het aantal en kan ik daar 
rekening mee houden zodat ik 
niet het risico loop opnieuw 
met een stapel te blijven 
zitten. 
 
De cd met 15 spiksplinternieu-
we liedjes en het boekje krijgen 
dezelfde vormgeving en for-
maat als ‘Monomaan’.  De 
twee uitgaven horen bij elkaar.  
 
Je mag de 17,50 euro (15 voor 
de cd en 2,50 voor een bijdrage 
in de verzendkosten) overma-
ken op: 
NL 95 KNAB 0256 4238 06 
t.n.v. S. Martens, Leeuwarden. 
Vermeld wel je adresgegevens. 

Bestellen kan ook via mijn web-
winkeltje: 
www.sidomartens.nl/winkel 
Doe dat alstublieft vóór 1 no-
vember a.s. zodat ik een goede 
inschatting kan maken.  
Mijn dank is nu al groot. Wie 
weet tot ziens bij een optreden 
of waar dan ook. 
 
Sido Martens 
 
P.S.: 
In 2019 hoop ik 70 te worden, 
dat vraagt  natuurlijk om een 
(ingetogen) feestje. 

Wie het werk van Sido Martens kent, weet dat hij waar krijgt voor die schamele 15 euro. Prachtig verzorgde boekwerkjes en 
muziek, die je meevoert, ontroert en aan het denken zet. Erg zorgvuldig bouwt Sido steeds razendknappe muziekwerkjes, die 
je elders nooit hoort. Van buitengewone klasse. Als ik u was bestelde ik voor 30 euro dit buitengewone tweeluik meteen  
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Het bestuur van Stichting 
Podiumkunsten Oisterwijk 
zoekt nieuwe vrijwilligers 
voor haar GUO-
concertorganisatie Groeten 
Uit Oisterwijk. Jongeren van 
geest zijn welkom en al he-
lemaal jongeren met passie 
voor muziek die samen met 
ervaren rotten concerten 
willen organiseren.  
SPO vormt het bestuur ach-
ter de jaarlijkse GUO-
concertseries van Groeten 
Uit Oisterwijk. Die vinden  
plaats in Fletcher hotel-
restaurant Boschoord aan de 
Gemullehoekenweg in Ois-
terwijks bos- en vennenge-
bied. Daar is tussen septem-
ber en mei  gemiddeld één 
GUO-concert per maand.    
GUO-concertserie Groeten 
Uit Oisterwijk bestaat bijna 
twintig jaar, maar kent een  
voorgeschiedenis die terug-
grijpt tot in de jaren zeventig 
van de vorige eeuw. Sommi-
ge vrijwilligers van nu wa-

ren ook toen al bij voorlo-
pers van GUO betrokken. 
De stichting heeft voldoende 
vrijwilligers, maar het be-
stuur wil in zowel haar vrij-
willigersbestand als haar 
concertaanbod een verjon-
gingsslag maken.         

Singer-songwriters 
Wat concerten betreft denkt 
ze bijvoorbeeld aan het plan-
nen van meer singer-
songwriters uit binnen- en 
buitenland die ook jongeren 
aanspreken. Die sluiten goed 
aan bij de akoestische zit-/
luisterconcerten die GUO al 
jaren organiseert. Die om-
vatten vooral folk & roots, 
americana, world, klassiek 
en cross-overs. De stichting 
staat overigens open voor 
elk genre dat haar serie ver-
rijkt.  
Vrijwilligerstaken bestaan 
uit bestuurswerk (overleg, 
beleid, fondsenwerving, 
financieel beheer), program-

mering en promotie 
(boekingen, aanmaak en 
verspreiding persberichten, 
eigen GUO Muziekmaga-
zine, affiches, seizoenskrant-
jes, social media, website, 
eigen YouTube kanaal), 
licht- en geluidtechniek, 
kassadienst, zaalinrichting, 
film- en foto-opnames, hand
- en spandiensten op con-
certdagen. Het bestuur stemt 
de taken in onderling over-
leg af op wat voor de organi-
satie nodig is en wat vrijwil-
ligers graag willen en goed 
kunnen.       
Verreikend verrijkend 
GUO-vrijwilligers hebben 
gratis toegang tot GUO-
concerten. Vrijwilligerswerk 
voor de GUO-concerten van 
Groeten Uit Oisterwijk is 
verreikend verrijkend. Inte-
resse? Mail naar groetenui-
toisterwijk@home.nl of bel 
naar 013 – 5210175. We 
maken dan een afspraak 
voor een gesprek ter kennis-

making.  
 

Check voor meer info ook 
http://guo.inoisterwijk.nl .  
GUO-concertserie 
2018/2019 is nog maar net 
begonnen. Maar GUO plan-
de inmiddels ook al de eer-
ste concerten voor haar serie 
2019/2020. Die begint en 
eindigt met twee themada-
gen: in september een mini-
concertjesdag in Oisterwijk-
se huiskamers en in mei een 
bevrijdingsdagconcert met 
bijkomende activiteiten.  
 

 

Gezocht:  

vrijwilligers 

die iets met 

muziek heb-

ben voor  

GUO-

concerten 

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) 

mailto:groetenuitoisterwijk@home.nl
mailto:groetenuitoisterwijk@home.nl
http://guo.inoisterwijk.nl

