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Op zondagmiddag 27 oktober 
brengt Riccardo Tesi met zijn 
Banditaliana een vleugje To-
scaanse charme in een koel 
en herfstachtig Oisterwijks 
landschap. We hebben hem al 
meer te gast gehad op ons 
podium en deze zondag wil 
Riccardo Tesi graag met ons 
het zilveren jubileum vieren. 
Argento is Italiaans voor 
zilver. En dus heet de zesde cd 
van  Banditaliana ook zo: Ar-
gento. Hiermee en met een 
gelijknamige toer viert het 
viertal haar 25-jarig jubileum. 
GUO-concerten Groeten Uit 
Oisterwijk viert het Italiaans-

Toscaanse feestje mee. U 
ook? Dat kan! Op zondagmid-
dag 27 oktober vanaf 15.00u. 
Want dan geeft  Banditaliana 
haar  jubileumconcert bij GUO
-concer t locat ie  hot el -
restaurant Boschoord aan de 
Gemullehoekenweg 143 in 
Oisterwijk. GUO opent haar 
zaalkassa om 14.00u, maar 
liefhebbers reserveren tijdig 
digitaal  op: https://
www.vei l igreserveren.nl/
ticketshop3.0/o=GUO582396. 
GUO-bezoekers betalen geen 
bijkomende reserveringskos-
ten en parkeren gratis bij  
Boschoord. Bovendien krijgen 

ze korting op lunch vóór en 
diner ná het GUO-concert. 
Reserveer daarvoor via admini-
stratie@hotelboschoord.nl.         
 
Onder leiding van diatonisch 
trekzakvirtuoos Riccardo Tesi 
heeft Banditaliana zich vanuit 
herkomststreek Toscane ont-
wikkeld tot boegbeeld van de 
nieuwe etnisch-mediterrane 
muziek. Het kwartet injecteert 
haar mediterraans gewortelde 
muziek met jazz en singing-
songwriting. Dat alles wordt 
inventief en vakkundig in elkaar 
geschoven waardoor ze u mee-
nemen naar zonnig Toscane,    

Zondagmiddag 27 oktober 15.00 

BANDITALIANA 
brengt een snufje Toscaanse charme 

van daaruit naar gans Italië,  
Zuid-Europa en verder. Zodat 
u even vergeet dat uw stoel 
zich in een nat, koud, winderig   
Hollands landschap bevindt. 
  
Composities en arrangemen-
ten raken, winnen en stelen 
menig hart en ziel in eigen 
land en daarbuiten. Songs en 
instrumentalen zijn aansteke-
lijk, alsof een mild briesje ze 
vanuit de Middellandse Zee 
zwoel landinwaarts blaast.   
 
Line up 
De warme, expressieve voca-
len komen van Maurizio Geri. 

https://www.veiligreserveren.nl/ticketshop3.0/?o=GUO582396
https://www.veiligreserveren.nl/ticketshop3.0/?o=GUO582396
https://www.veiligreserveren.nl/ticketshop3.0/?o=GUO582396
mailto:administratie@hotelboschoord.nl
mailto:administratie@hotelboschoord.nl
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Op gitaar mengt hij bovendien 
traditionele stijlen met impro-
visaties uit de Manouche 
gypsy-swing. Claudio Carboni 
fraseert zijn saxen in de tradi-
tie van de ballroomjazz. De 
groove van percussionist Gigi 
‘Fastfoot’ Biolcati ondersteunt 
de swingende bandsound. 
Deze drie muzikanten afzon-

derlijk hebben een schat aan 
ervaring in vele dwarsverban-
den. Meest beklijvend is hun 
samenwerking met bandleider 
Riccardo Tesi. Met diatonische 
trekzak, vernieuwende com-
posities, verfrissende arrange-
menten en vakkundig veldon-
derzoek stuwt hij de etnisch-
mediterrane muziek naar ho-
gere regionen.    
   
Zo baarde Riccardo Tesi als 
componist in 2002 opzien met 
werk voor een 100-koppig 
orkest tijdens de opening van 
de ‘Giro’, de Italiaanse wieler-
ronde die dat jaar in Gronin-
gen begint. Een jaar eerder 
stelt de provincie Pistoia hem 
aan tot directeur van Festival 
‘Sentieri acustici’ in de Apen-
nijnen en is hij op Festival 
Scapoli gastcomponist, met 

Perronne, Bask Kepa Junkera, 
Fin Markku Lepistö, Fransman 
Bruno Le Tron, Waal Didier 
Laloy en Ier David Munnelly.   
       
Sinds 1980 sleutelt hij aan een 
doeltreffende muziekmetho-
diek, met speciale aandacht 
voor de trekzak. Samen met 
Roberto Trombesi publiceert 

hij hierover standaardwerk 
’L’organetto diatonico’. Hoe 
vreemd is het dan nog dat hij 
in 2002 in Castelfidaro de ‘La 
voce d’oro’ prijs ontvangt voor 
zijn verdiensten de diatonische 
trekharmonica wereldwijd op 
te schalen tot volwaardig in-
strument?  
 
Samen met zanger/gitarist 
Maurizio Geri tekent diatonisch 
trekzakspeler Riccardo Tesi 
voor twee cd’s met muziek uit 
de Pistoia Apennijnen: ‘Acqua 
foco e vento’ en ‘Sopra i tetti di 
Firenze’. Voor een cd met Itali-
aanse dansmuziek (‘Un Ballo 
liscio’) smeden ze een hecht 
multi-etnisch gelegenheidsor-
kest met folk-, jazz-, klassieke 
en dance-muzikanten.  

‘Flatus Calami’ als resultaat. In 
1997 arrangeert en dirigeert hij 
‘Transitalia’ voor het Folker-
messe Festival in Vercelli, uit-
gevoerd door Italiaanse cory-
feeën als Lucilla Galeazzi, Elena 
Ledda, Daniele Sepe, Carlo 
Muratori en Tenores di Bitti. In 
opdracht van het Franse minis-
terie van Cultuur componeert 

hij ‘Viaggio in Italia’, dat op 
editie 1996 van festival ‘Le 
Grand Soufflet’ in première 
gaat met 80-koppig orkest. 
 
Van Lombardije tot Sicilië  
Als veldonderzoeker in perma-
nente staat van nieuwsgierig-
heid doorkruist Riccardo Tesi 
zijn land van Lombardije tot 
Sicilië. Met authentieke veldop-
names ontbloot hij er de geva-
rieerde muzikale wortels. Als 
arrangeur integreert hij die dan 
weer in authentieke muziek uit 
zijn eigen Toscane. Evengoed 
laat hij zich inspireren door 
muziek uit Baskenland, de Brit-
se eilanden, Frankrijk en Mada-
gascar. Daarbij gebruikt hij 
stijlfiguren uit de jazz, de Itali-
aanse liscio dansmuziek en het 
singer-songwriter genre. Deze 
mengelmoes én zijn open mind 

stellen hem in staat te experi-
menteren met muzikanten 
binnen en over de Italiaanse cq 
folkgrenzen.  
 
Spannende Toscaans-Sardijnse 
combines realiseert hij in de 
groep Ritmia en met de Sar-
dijnse zangeres Elena Ledda. 
Liedjesprogramma ‘Anita Anita’ 

kleurt hij Occitaans in met zan-
ger-gitarist Jan-Mari Carlotti en 
mandolinespeler Patrick Vail-
lant met wie hij, Gianluigi Tro-
vesi en de etnische jazzmusicus 
Daniel Sepe tevens een jazz-
avontuur induiken. Hij verkent 
muzikaal Madagascar met Jus-
tin Vali en tast de grenzen van 
trekzak en harp af met Vincen-
zo Zitello. Met Ivano Fossati, 
Fabrizio De André, Ornella 
Vanon, Gianmaria Testa, Gior-
gio Gaber en Carlo Muratori 
bereikt hij grote Italiaanse sin-
ger-songwriters.  
 
Beste trekzakspelers 
Eerst in trekzakgenootschap 
Trans Europe Diatonique, later 
in Samuraï meet Riccardo Tesi 
zich met de beste Europese 
trekzakspelers: Engelsman John 
Kirkpatrick, Fransman Marc 
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In 2011 verschijnen ze als duo 
voor het eerst op ons GUO-
podium. Nu keren ze er terug 
en maken ze met saxofonist 
Claudio Carboni en 
percussionist Gigi Biolcati 
Banditaliana compleet. Na zes 
cd’s werd het tijd om hun 
Argento jubileum met ons te 
komen vieren.       
 

Digitale ticketreservering?  
Check https://www.veiligreser
-veren.nl/ticketshop3.0/?
o=GUO582396 
 
GUO rekent 0 (= NUL!) euro 
toeslag bij ticketreservering!  
Parkeren Boschoord is gratis! 
 
En wilt u weten hoe de  
Toscaanse zon in een  

herfstachtig Brabants land-
schap klinkt?  
 
 https://youtu.be/0-
1_Cx8rz8s 
 
https://youtu.be/
Sp3v4gohHJE 

Maaltijden en overnachting 

 Lunch vóór middagconcert?  

 Diner na middagconcert? 

 Overnachting met ontbijt?  
 
Mail naar: 
 administratie@hotelbosch-
oord.nl voor gereduceerde 
tarieven voor GUO-bezoekers.   
 

GUO-bestuur Stichting Podi-
umkunsten Oisterwijk (SPO) 
meldde zich aan bij Rabo Club-
Support 2019. Hiermee biedt 
Rabobank aan GUO kans op 
een welkome donatie. Daar 
moet GUO wel iets voor doen. 
Anders u wel, tenminste als u 
behalve klant ook (gratis) lid 
bent van Rabobank Hart van 
Brabant.   
 

Bent u klant én lid van Rabo-
bank Hart van Brabant 
(Hilvarenbeek, Diessen, Hag-
horst, Biest-Houtakker, Baar-
schot, Oisterwijk, Moergestel, 
Heukelom, Berkel-Enschot, 
Udenhout, Biezenmortel, 
Haaren, Helvoirt)? Dan mag u 
tussen vrijdag 27 september 
en vrijdag 11 oktober stem-
men op uw favoriete clubs. 
Het aantal stemmen op een 
club bepaalt de hoogte van de 

donatie. Niet alle GUO-
bezoekers zijn zowel klant als 
lid bij de Rabobank Hart van 
Brabant. Toch telt deze regio  
20.000 Rabo-klanten die te-
vens lid zijn. U ook? Dan ont-
ving u tegen vrijdag 27 sep- 

STEUN  GUO BIJ DE  

GROTE CLUBACTIE! 

tember  bericht van uw bank 
over de stemronde.   
 

Stem op GUO! 
Helaas nam Rabobank ons 
mee met onze officiële naam 
waaronder we minder bekend 
zijn: Stichting Podiumkunsten 

Oisterwijk. Maar dat is toch 
echt GUO-concerten Groeten 
Uit Oisterwijk. Met uw stem 
maakt u GUO-project 
‘Oisterwijk in WOII – WOII in 
Oisterwijk’ op Bevrijdingsdag 
5 mei 2020 mede mogelijk.    

https://www.veiligreserveren.nl/ticketshop3.0/?o=GUO582396
https://www.veiligreserveren.nl/ticketshop3.0/?o=GUO582396
https://www.veiligreserveren.nl/ticketshop3.0/?o=GUO582396
https://youtu.be/0-1_Cx8rz8s
https://youtu.be/0-1_Cx8rz8s
https://youtu.be/Sp3v4gohHJE
https://youtu.be/Sp3v4gohHJE
mailto:administratie@hotelboschoord.nl
mailto:administratie@hotelboschoord.nl
https://www.rabobank.com/nl/raboworld/articles/a-sustainable-food-system-starts-with-nurturing-good-ideas.html
https://www.rabobank.com/


 4 

 

Waar komt die grote interes-
se in de muziek bij jou van-
daan? “Muziek is jouw raad-
sel,” zei je zelf ooit. Want jij 
miste de eerste 15 jaar van je 
leven de muziek niet echt. Bij 
mij weet ik nog dat het de 
radio was: een echte, geen 
luidspreker aan de muur, 
zoals jij die had. En mijn oom, 

die bij oma inwoonde op de 
bovenverdieping, draaide dan 
van die geheimzinnige zwarte 
schijfjes als ik bij opa en oma 
op bezoek ging. Met de Salv-
era’s en Twee reebruine ogen, 
Conny Froboess met ‘Zwei 
Kleine Italiener’  en Pat Boone 
met ‘Hello Mary Lou’. Die 
melodieën en instrumenten 

moeder - vertelde ze - met mij 
in haar armen toen ik 7 was op 
dit liedje:  

https://www.youtube.com/
watch?v=vDZE2xfu6kk 

Verder hadden we Draadom-
roep van de PTT, luidspreker-
kastje met keuzeschakelaar op 
de muur geschroefd. Arbeids-

zijn me bijgebleven. Maar hoe 
zit dat met jou?  
 
Mijn moeder zong bij een 
dansorkestje en mijn vader in 
een mannenoctet van de 
Phoenix fietsenfabriek waar 
hij toen werkte. Ik heb ze 
beide nooit live gehoord, ik 
was te jong. Wel danste mijn 

Sido Martens, wie kent hem nog na zijn successen met Fungus en hun grote hit: (Allen die willen te) ‘Kaap’ren Varen’ (moeten mannen met 

baarden zijn)? Het succes leek hem toe te lachen in die jaren met Jan Smeets als manager en een optreden in 1976 op PinkPop. Maar in de jaren 

daarop nam de verkoop van zijn elpees met de opkomst van de synthesizer, ingeblikte drums en hoog opgestoken haar  af. Sido raakte in een 

depressie. Bijna 16 jaar lang volgde hij de muziek nauwelijks. Medio jaren negentig kreeg het muziekvirus hem weer te pakken. Er volgde een 

onafgebroken stroom van cd’s, de laatste jaren in eigen beheer. Dat heeft een vruchtbare oogst van uitermate fraai verzorgde albums opgeleverd, 

soms begeleid door een vaste groep muzikanten die zijn werk kennen en er de juiste invulling aan geven. Maar met het uitbrengen van albums 

stopt hij. Op 22 september presenteerde hij zijn laatste: ‘De Melanchool’. Een moeilijk moment. Een muzikant die wel  liedjes blijft schrijven, 

maar die veel moeilijker te volgen is. Om het leed een beetje draagbaar te maken, hadden wij voor de presentatie van dat album een interview. 

Weemoed teistert het 
hart bij afscheid van 

Friese Bard 

https://www.youtube.com/watch?v=vDZE2xfu6kk
https://www.youtube.com/watch?v=vDZE2xfu6kk
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ren, ja, dat kost veel tijd en 
dus geld. Als je muziek kunt 
lezen, pik je het sneller op. Ik 
werkte met cassettes. Ze 
stuurden dan de liedjes op en 
dan werkte ik thuis een partij 
uit. Maar ik woonde ook on-
handig. Friesland is te ver, 
alles speelde zich toen ook al 
af in het westen des lands en 
dan met name ‘t Gooi. 
 
In die tijd speelde je ook in 
Farmers Union. De elpee van 
hen verscheen eigenlijk pas 
jaren later dan had gemoeten. 
Hoe zit dat precies? 
 
Farmers Union bestond nog 
geen twee jaar denk ik. Pech 
en ziekte waren de oorzaak 
van het stoppen. Eind 1973 
werd ik gevraagd voor Fungus, 
dus ja, toen viel definitief het 
doek. Uiteindelijk kwam er 
een reünie een paar jaar later 
en in 1976 de elpee, die ook 
toepasselijk Reunion heet. 
 
Ondanks het succes van Fun-
gus en jouw eerste album uit 
1975 ‘Land en Water’ gevolgd 
door een optreden bij PinkPop 
het jaar daarop brak je niet 
echt door bij een breed pu-
bliek. Terwijl er toch maar 
liefst vier elpees van jou ver-
schenen. ‘Nooit genoeg’ uit 
1980 was je laatste.  Heb jij 
zelf een verklaring voor dat 
geringe succes? 
 
Die eerste, ‘Land & Water’, 
verkocht met ruim 1500 exem-
plaren best goed, ook voor die 
tijd. Dus mocht ik van Negram 
er nog een maken (‘Pisces’).  
Die verkocht beduidend min-
der. Cor Aaftink, destijds label-
manager en een rechtdoorzee 
type met wie ik goed op kon 
schieten, vond het welletjes. 
Uiteindelijk kwam ik bij Philips 
terecht en namen we met een 
mobiele studio in Heerhugo-
waard de plaat ‘1..2..3’ op, 
ook geen bestseller. Op Back-
door, een sublabel van Philips, 
verscheen in 1980 ‘Nooit 
Genoeg’. Toen durfde ik ein-
delijk in het Nederlands te 
zingen. Maar helaas: weer 
geen platina. Hoe het komt, 
weet ik niet. Niet interessant 
genoeg, niet hip genoeg, niet 
relevant en urgent genoeg. 
Vergeet niet dat punk nog 

vitaminen. Later kregen we 
een echte radio met een groen 
oog. Een platenspeler hadden 
we al helemaal niet: arbeiders-
gezin. Mijn oudste zus had de 
elpee van West Side Story. Die 
stond op haar slaapkamer 
voor het raam. Afspelen ging 
dus niet. Het ding was uitein-
delijk zo krom als een hoepel 
door de zon, ha. Ik had geen 
bovenmatige interesse in mu-
ziek, het kwam voorbij, ge-
woon, en dat was het. 
 
Jij wilde drummer worden toen 
je in 1965  ‘My Generation’  
van The Who hoorde. Hoe 
kwam je dan bij de gitaar te-
recht?  
 
Via een kennis van mijn ou-
ders. Die speelde gitaar in 
allerlei orkestjes. Uiteindelijk 
heeft die een goedkope gitaar 
geregeld en bij hem heb ik een 
periode les gehad. ‘Jungen 
komm bald wieder’ bijvoor-
beeld. Toen was ik elf of 
twaalf. Dat heeft niet lang 
geduurd. Pas een paar jaar 
later op de ULO werd het seri-
euzer toen ik Piet Kok leerde 
kennen en wij samen op muzi-
kale ontdekkingsreis gingen en 
ik uiteindelijk genoeg had 
gespaard om een Egmond 
gitaar, Hollands trots!, te kun-
nen kopen. 
 
Schrijf je ook nog altijd je lied-
jes op die gitaar uit 1973, die 
je met je vriend Piet in Amster-
dam kocht voor 350 gulden? 
Een klein vermogen in die tijd! 
 
Ja, die Harmony Sovereign heb 
ik nog steeds, gebutst en wel. 
Die gaat ook nooit weg. Daar 
maak ik nog vaak mijn liedjes 
op. Trouwe metgezel! 
 
Heeft het feit dat je geen mu-
ziek kunt lezen jou erg geremd 
in jouw ontwikkeling als muzi-
kant? 
 
Ten dele. Er is een periode 
geweest dat ik wel studioklus-
jes kreeg aangeboden. Ten 
tijde van Fungus en in mijn 
solotijd daarna, tussen 1975 
en 1979. Ik speel nog mee op 
een elpee van Peter Schaap, 
herinner ik me. Maar niet 
kunnen lezen is dan een han-
dicap. Tijd is geld en uitprobe-
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tekeerging. Bovendien ver-
dween een heel gesubsidieerd 
circuit van jongerencentra 
waar ook ik veel speelde. Nou 
ja, het was allemaal blijkbaar 
niet goed genoeg en dat zette 
deze geboren twijfelkont nog 
meer aan het twijfelen. Dus 
stopte ik langzaamaan met 
muziek maken. 
 
Je trad veel op als voorpro-
gramma van sterren als Ry 
Cooder, Emmylou Harris, The 
Chieftains en Steeleye Span. En 
bij 10 CC in De Doelen moest 
je zelfs nog een toegift geven. 
Hoe was dat? 
 
Dat was heel leuk! Ik had als 
voorprogramma immers niks 
te verliezen. Men kwam voor 
de hoofdact. Eigenlijk was ik 
betrekkelijk succesvol. Voor 
Mojo was ik ook een makkelij-
ke act: man met gitaar, dus 
weinig nodig qua geluidstech-
niek, snel op en af en goed-
koop. Ik heb er veel goede 
herinneringen aan overgehou-
den, hield er veel optredens 
aan over. Vooral na PinkPop, 
dat ijlde wel een jaar door. 
Heb ook nog een maand met 
Alquin getoerd langs de Ne-
derlandse theaters, ook via 

Mojo. 
 
Sandy Denny is één van jouw 
grote voorbeelden. Zij zweefde 
ooit door de lucht bij een op-
treden met Fungus toen je haar 
stem dacht te horen. Die bleek 
van Hanneke Luxembourg te 
zijn. Je hebt Hanneke later 
teruggevonden en ze zingt zelfs 
mee op ‘Land en water’. Een 
mooie stem, maar waarom 
hebben we daarna nooit meer 
iets van deze Hollandse Sandy 
Denny gehoord?  
 
Geen idee. Hanneke zong in 
diverse bandjes daarna, maar 
niet landelijk. En ze zingt bij 
mijn weten nog steeds. Ten 
tijde van mijn jubileumoptre-
den op Parkfest 2014 zongen 
we weer samen. Toen zong ze 
in Middelburg in een jazzach-
tig bandje. 
 
Gaat de Nederlandse muziek-
wereld niet goed genoeg om 
met haar talenten?  
 
Poeh, ja, wie ben ik om daar 
over te oordelen. Zit er ook 
niet diep genoeg in om daar 
iets zinnigs over te kunnen 
zeggen. Wat ik wel weet is dat 
talent niet altijd alles zegt of 

het voldoende is. Er moet ook 
een diepe drijfveer zijn. Talent 
moet je ontwikkelen en koes-
teren. Je als artiest ontwikke-
len vereist discipline en aanleg, 
maar vooral ook trouw aan 
jezelf blijven, investeren, kri-
tisch zijn, ogen en oren open-
houden, betrouwbare en ver-
standige mensen zoeken en 
gemotiveerd blijven. Dan nog 
is er geen garantie op succes. 
Instant succes verdampt snel. 
Er is geen school voor talent of 
creativiteit, je hebt het of hebt 
het niet, er is wel scholing 
nodig om dat talent en die 
creativiteit te sturen, bij te 
slijpen, te ontwikkelen en tot 
bloei te laten komen. En dan 
nog: wees eigenwijs, volg je 
hart, maar luister en leer wel 
van anderen. 
 
Hoe kijk je nu zelf op de perio-
de bij Fungus terug? Was het 
dal zo diep dat je daarna zo’n 
16 jaar stopte met muziek 
maken? 
 
Met veel plezier kijk ik op die 
anderhalf jaar Fungus terug. 
Het was zoals dat in modern 
Nederlands heet een roller-
coaster. Dat diepe dal ont-
stond pas toen ik zelf vond dat 

ik gefaald had het te maken na 
mijn soloplaten, zeg maar rond 
1982-1983. 
 
Je trad in die tijd toch nog op 
als ‘The Martino’s’, samen met 
je vrouw Trienke? 
 
We maakten zelfs een singletje 
in 1978, ‘Zeeman, jij droomt 
van Hawaii’. Piratenhitje. Voor 
de grap, maar wel serieus ge-
daan. We traden zeker als duo 
op. De Friese Esther en Abi 
Ofarim, soort van, ha. 
 
Waarom zingt Trienke eigenlijk 
nooit op jouw cd’s?  
 
Oei, Walter, nu moet ik uitkij-
ken natuurlijk. Nee, dat werkt 
niet zo goed. Ik ben heel irri-
tant en veeleisend. Dat wordt 
dan bekvechten. Niet leuk, dus 
niet doen. Trienke heeft wel 
een solo-cd gemaakt: 
‘Lieveling’. Ik maakte de liedjes 
en nam de zaak op en Trienke 
ging daarna alles inzingen on-
der mijn leiding. Dat ging pro-
bleemloos. 
 
Volgens Jan Smeets, jullie ma-
nager in die tijd, had het ook te 
maken met jouw gehechtheid 
aan Friesland. Vijftig kilometer 
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van Leeuwarden vond je al een 
buitenlandse reis. 
 
Valt echt wel mee. Feit is wel 
dat ik in die tijd geen auto had, 
laat staan een rijbewijs. Dus 
alles ging met de trein, niet 
handig en tijdrovend. Maar 
aan Friesland gehecht ben ik 
zeker. Ik heb ook nooit ge-
dacht aan verhuizen ten tijde 
van Fungus. 
 
Hield je de muziek in die tijd 
wel bij? Wist je wat er nog 
gebeurde? Hoe kwam het dat 
het halverwege de jaren 90 bij 
jou weer begon te kriebelen? 
 
Ik heb me nooit zo bezigge-
houden met wat er op de ra-
dio werd gedraaid. Het was 
veel bombast met synthesi-
zers, hoog opgestoken haar en 
ingeblikte drums toen. Niet 
echt mijn ding. Via een vriend 
met een reclamebureau voor 
wie ik ging werken als copy-
writer. Mij werd gevraagd een 
tekst te schrijven voor een 
radiospotje voor de Friese VVV 
over hoe mooi Friesland was/
is. Ik maakte die tekst op de 
melodie van Kaap’ren Varen. 
‘Ja, dat is toch jouw liedje, dan 
ga je het zelf ook maar opne-
men en inzingen’, was de reac-
tie. Dat deed ik en de rest is 
geschiedenis, ha … 

Juist in die periode zien we dat 
de belangstelling voor folk, 
voor liedjes die toch iets wil-
den overbrengen bij het luiste-
rend publiek, juist afnam. 
Goed beluisterde folkprogram-
ma’s in Nederland stopten en 
wij zien bij GUO nu nog altijd 
een vermindering bij het pu-
bliek. Liefhebbers uit de zesti-
ger en zeventiger jaren zijn 
nog altijd in de meerderheid. 
Oude sterren als Martin 

Carthy, Ian Matthews en Andy 
Irvine trekken in ons land nog 
altijd wel meer dan 100 man 
publiek, maar dat is natuurlijk 
ook  altijd nog stukken minder 
dan in hun glorietijd. 
 
Ja, we vergrijzen met ons pu-
bliek. Muziek uit je puberjaren 
en als jongvolwassene bepaalt 
toch grotendeels de muziek-
smaak voor de rest van je 
leven. Er zitten zoveel herinne-
ringen en emoties vastgeklon-
ken aan die zeer bepalende 
periode in een mensenleven. 
Daar is ook al veel onderzoek 
naar gedaan. Ik denk ook ze-
ker dat die harde schijf onder 
je schedel toen grotendeel 
geprogrammeerd is. 
 
Hoe zie jij de toekomst voor de 
muziek zoals jij en nog veel 
andere mensen die brengen? 
 
Die ambachtelijkheid zal niet 

verdwijnen. Wellicht als een 
muzikale eb en vloed zal het 
dan weer opkomen om vervol-
gens weer een wat meer ver-
borgen bestaan te leiden. Op 
internet is elke biotoop wel te 
vinden. Elke kleine niche, en 
daar hoor ik ook bij, kan zijn 
eigen hoekje claimen, zo be-
staansrecht hebben en lief-
hebbers bereiken. En anders-
om kan de liefhebber jou vin-
den. 

Is er in deze vluchtige wereld 
nog plaats voor het goede 
luisterlied? Jij hebt ook van 
alles geprobeerd om de ver-
koop van jouw cd’s te promo-
ten.   
 
Natuurlijk is er plaats. Alleen 
kost dat veel energie. Het gaat 
langzaam, je moet uithou-
dingsvermogen hebben. Maar 
eerder nog: je moet het echt 
willen en die ambitie uitdra-
gen. En gelukkig zijn er altijd 
mensen bij wie je muziek wel 
aankomt, net die snaar raakt. 
In principe hebben we alle-
maal met liefde, afscheid, 
verdriet, dood en noem maar 
op te maken. Het zijn univer-
sele emoties. Als artiest geef 
je die op jouw eigen wijze 
vorm. Met jouw palet van 
klanken, met jouw woorden-
schat en met jouw eigen erva-
ringen en gevoelens. Soms en 
soms vaak raakt dat de ander, 
komt je bedoeling of interpre-

tatie over en is er herkenning. 
Dat is de magie. 
 
Je  speelt nu alweer jaren met 
dezelfde mensen samen en op 
SM2018, viel mij weer op hoe 
knap zij met beperkte midde-
len jouw nummers op een 
werkelijk schitterende wijze 
verrijken.  
 
Ja, dank je, dat vind ik ook. Ze 
maken de ketting compleet, 
de cirkel rond, de tekening af. 
De eigen inbreng van Lielian, 
Hubert, Jan, Willo, Annemarie-
ke en anderen is onmisbaar 
voor het uiteindelijke resul-
taat. Ze kleuren mee en bepa-
len zo mee. 
 
Sinds 2000 kom je haast elk 
jaar met een cd en soms zelfs 
twee. Prachtig verzorgde pro-
ducties met teksten en foto’s 
in een boekje om alles nog 
eens na te lezen en er over na 
te denken. En dat voor maar 
een prijs… een bioscoopkaartje 
is duurder. Toch stop je nu met 
het uitbrengen van nieuw werk 
op lp of cd. Was er te weinig 
waardering voor jouw werk? 
Onvoldoende airplay? 
 
Dat klinkt wat zuur, te weinig 
waardering. Ik krijg voldoende 
waardering, zo voel ik dat 
tenminste, daar ben ik ook 
dankbaar voor. Natuurlijk 
verkoop ik liever meer platen 
en ook zou ik het fijn vinden 
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wanneer ik vaker op welke 
radio dan ook gedraaid zou 
worden. Maar dat soort me-
chanismen heb ik niet in de 
hand. De tijd dat ik legio cd’s 
opstuurde naar kranten, bla-
den of radiozenders ligt achter 
me. Nooit hoor je er ook maar 
iets van. Dat weet ik, verve-
lend en ook niet eerlijk, maar 
het zij zo. Ik denk: draai het, 
laat het horen en dan beslist 
de luisteraar wel wat ie er mee 
moet. Die verzuiling was zo 
slecht nog niet: je had de VA-
RA dinsdag, de KRO op don-
derdag en zo had elke omroep 
zijn eigen dag. Je hoorde van 
alles, alle varianten kwamen 
wel voorbij. Een rijk muzikaal 
spectrum. Nu bepaalt de net-
manager welke liedjes er ge-
draaid worden en dat zijn vaak 
dezelfde of varianten op het-
zelfde thema. Slechte ontwik-
keling. Muziek is te veel een 
consumptieartikel geworden, 
sterker nog: een wegwerparti-
kel. Voor mij ook reden om 
met het uitgeven van geluids-
dragers te stoppen. Ik steek 

mijn energie dan liever in het 
musiceren, het maken van 
liedjes en schrijven van 
teksten. Dat is wat mij drijft en 
voorlopig lijkt dat nog niet op 
te houden.  
 
Maar jouw laatste album 
breng je wel uit op vinyl en op 
cd? 
 
Lang geleden gaf ik mijn col-
lectie elpees weg. Ik heb zelfs 
geen pick-up meer. Uiteinde-
lijk moest ik in arren moede de 
platen die van mij in de jaren 
zeventig van de vorige eeuw 
verschenen bij tweedehands 
winkeltjes opnieuw aanschaf-
fen. Toch ben ik gek op vinyl. 
Als kind van de seventies koes-
ter ik de geur van zowel de 
plaat als de hoes. Vers papier, 
lijm en vinyl.  Hmmm. Een 
plaat, dan had je wat. Oog- en 
oorstrelend. 
 
Hoe belangrijk was Jan Smeets 
voor Fungus en daarna voor 
jou als soloartiest? 
 

 

Louis sprak dan vaderlijk: het 
klopt niet wat je doet, maar je 
doet het consequent, dus dan 
is het weer goed. 
 
Je blijft liedjes maken. Fijn. 
Maar om er dan in de studio 
verder aan te kunnen schaven 
met jouw trouwe vrienden. 
Dat eindresultaat moeten 
jouw fans, jouw trouwe luiste-
raars dan voortaan missen? 
 
Sido lachte vriendelijk en 
zweeg. Misschien kunnen al 
die muzikanten die hem op 
‘Eindeloos’ weer zo vrucht-
baar bijstonden hem in de 
toekomst nog eens overhalen 
om toch nog maar eens een 
keer de studio in te duiken. En 
daar, Sido, mag je best wat 
vrolijker bij kijken. 
 

 
Tekst en foto’s: Walter van Brakel
(m.u.v. foto’s op pag. 7) 
 

Luisteren: https://
youtu.be/3EsUBDv98Hk 
 

O, best heel belangrijk. Jan of 
liever Buro PinkPop is een 
gedegen bureau waar profes-
sioneel wordt gewerkt en de 
artiest serieus wordt geno-
men. Er werd echt gebouwd 
aan en nagedacht over je car-
rière. Destijds sliep ik ook 
regelmatig bij Jan en Till thuis 
als ik in Limburg speelde. Kijk, 
da’s pas een echte manager. 

Met Louis Debij maakte je nog 
een theaterprogramma na de 
Fungustijd? 
 
Louis Debij zag ik als zestienja-
rige op tv drummen bij het 
orkest van Rogier van Otter-
loo. Hij viel op vanwege zijn 
linkshandigheid en zijn synco-
pische basdrum. Uiteindelijk 
speelden we samen, hoe mooi 
kan het zijn. Zeker op mijn  
soloplaten hadden we nauw 
contact (weer met cassettes). 
Louis bedacht fantastische 
partijen bij mijn liedjes en 
voelde ze heel goed aan. Het 
klopte altijd, juist ook omdat ik 
soms (onbewust) maten weg-
liet of het tempo omkeerde. 

https://youtu.be/3EsUBDv98Hk
https://youtu.be/3EsUBDv98Hk
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De bezoekers waren wild enthousiast, maar….. dat 

vermaledijde herfstweer…….. 

De dag begon nat en ademde 
regen en mistroostigheid. 
Geen frisse natuurlucht van 
bomen die van kleur verscho-
ten. Of het moeten de gezich-
ten van de deelnemers aan dit 
eerste muzikale project van 
GUO van dit seizoen zijn ge-
weest.  
We begonnen vandaag, zon-
dag 29 september, ons con-
certseizoen met een heel bij-
zonder project. Maar het kon 
de goedkeuring van de weer-
goden niet wegdragen. Om 
tien uur werden de nog net 
geen 40 mensen tellende deel-
nemers aan de opening van 
het nieuwe theaterseizoen 
niet verblijd door een stralend 
zonnetje. Om daarna gezellig 
in vier groepen naar het adres 
van hun eerste huisconcert te 
wandelen. Regen striemde 
over Oisterwijk en deed de 
mensen zo snel als ze konden 
door de Oisterwijkse straten 
spoeden om nog enigszins 
droog aan het eerste huiscon-
cert te beginnen. Het aantal 

belangstellenden viel tegen. 
Waarschijnlijk lagen de men-
sen nog behaaglijk onder de 
wol en dachten dat ze dat de 
verrassende mix van (Syrische) 
world, (westerse) folk, klas-
siek, jazz, en improvisatie die 
Wouter Vandenabeele en zijn 
muzikanten over ons wilden 
uitstrooien aan hen als verzo-
pen katten niet was besteed. 
Toch moet de naam van Wou-
ter Vandenabeele bij de men-
sen die GUO een warm hart 
toedragen meer dan bekend 
zijn. Want de paden van Wou-
ter en GUO kruisten elkaar 
meer dan eens. Gun hem een 
podium en hij omringt zich 
met de crème de la crème uit 
de jazz-, wereld-, chanson- en 
klassieke muziek.  
Een graag geziene gast bij 
GUO want na enkele GUO-
concerten in folkband Ambro-
zijn, bracht hij eind 2012 op 
G U O ’ s  t h e m a - a v o n d 
‘Vlaanderen Boven’ met een 
select elftal een frivole folk-
cocktail op smaak met solisti-

sche improvisaties, ontaar-
dend in een tutti finale. Eind 
2014 presenteerde hij bij GUO 
de zevende cd van zijn wereld-
bigband Olla Vogala. In  
2015/2016 begeleidde hij met 
m u z i e k v r i e n d e n  G U O -
balfolkavonden. In 2016 
opende hij met zijn Gentse 
Folk Violin Project GFVP+ de 
slotdag van GUO-festival Paas-
folk. En in 2018 sloot hij bij 
GUO af met het Senegalese 
trio Tamala.  
Ondertussen dompelde hij 
zich nog onder  in soloprojec-

ten (‘Chansons sans Paroles’) 
om met Turkse duduk-speler 
Ertan Tekin op te duiken in 
oriëntaalse dwarsverbanden 
(‘Chansons pour la Fin d’un 
Jour’).  
Kortom: de man moet bij de 
bezoekers van de GUO-
concerten toch meer dan be-
kend zijn en nog nooit kregen 
wij negatieve kritieken op 
hem. Ook nu kregen wij heel 
veel positieve reacties, ook op 
Facebook. Iedereen die WEL 
aanwezig was, wil dat we dit 
concept laten uitgroeien tot 

‘Jullie gaan hier toch wel mee door……..?’ 
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een jaarlijkse traditie. Dat 
doen wij graag, maar financi-
eel is deze start van ons con-
certseizoen geen klapper. 
Integendeel! Er waren te wei-
nig bezoekers, vooral regelma-
tige GUO-concertbezoekers 
lieten het afweten. Nu werkte 

het slechte weer ook bepaald 
niet mee voor concertjes met 
ook nog wandelingen door de 
kletsnatte Oisterwijkse stra-
ten. De laatste week werden 
er nog maar 2 tickets ver-
kocht, wellicht wegens de 
slechte weersvooruitzichten. 

Maar van de mensen die er 
waren, zagen wij wel veel 
nieuwe bezoekers en relatief 
veel Oisterwijkers. Zelfs enkele 
die me kwamen vertellen dat 
ze GUO alleen kenden uit de 
pers en dat dit hun allereerste 
kennismaking was met een 
GUO-concert (en wij verzuch-
ten: en dat na 42 jaar, inclusief 
voorlopers). Dan was er ook 
nog dat echtpaar dat pas in 
Oisterwijk was komen wonen 
en met een kennismakingsron-
de bezig was. Ze vonden dit 
het mooiste wat ze tot nu toe 

hadden meegemaakt. 
Op de concertlocatie in de 
Stationsstraat namen Elias 
Bachoura (ud) & Shalan Al-
hamwy (viool) ons mee op 
een intrigerende reis langs de 
Syrische/Arabische muziek. 
Naomi Vercauteren en Jeroen 
Knapen, beiden ook al meer 

op het GUO-podium te gast, 
zowel met Wouter als met 
andere groepen, zorgden in de 
huiskamerconcertlocatie aan 
de Lange Kant voor meer  
Europees gekleurde muziek 
met repertoire uit Angelsaksi-
sche of Keltische hoek en ver-
gaten daarbij ook Groningen/
Scandinavië niet. Er was zelfs 
plaats voor Americana, maar 
dat is niet zo vreemd voor wie 
het ontstaan van deze muziek-
soort kent. Onze deelnemers 
waardeerden het  in ieder 
geval wel, bleek uit hun en-

thousiaste reacties op dit re-
pertoire.  
Aan de Tilburgseweg was ons 
derde huiskamerconcertpodi-
um te vinden. Jasmijn Lootens 
had haar cello meegenomen 
en nam de aanwezigen mee 
op een tocht langs het klassie-
ke cellorepertoire. De warme 
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klanken die Jasmijn uit haar 
cello toverde, zorgden er bij 
mij wel voor dat ik al weer 
behoorlijk op temperatuur 
begon te komen. Maar dat 
gold eigenlijk voor iedere loca-
tie waar een huiskamercon-
cert werd gehouden. Overal 
werden de mensen op een 
meer dan hartverwarmende  
wijze ontvangen.  
De vierde plek voor onze huis-
kamerconcerten had zelfs een 
heus podium in huis waar nu 
Wouter Vandenabeele  kwam 
met eigen composities, een 
taksim en inventieve improvi-
saties die aansloten bij Grieks 
en Siciliaans repertoire. Speci-
ale aandacht was er voor de 
Tarantella, waarbij Wouter 
nadrukkelijk verwees naar het 
opwindende repertoire van  
de groep L’ Arpeggiata. 
En toen verzamelde iedereen 
zich op onze concertlocatie 
voor het slotconcert van de 
groep Liqa. Met Liqa realiseert 
artistiek orkestleider Wouter 
Vandenabeele (viool) een 
logische voortzetting van pro-
ject GFVP+. Het zijn vooral de 
Syriërs Elias Bachoura (ud) en 
Shalan Alhamwy (viool) die de 
toch al grensoverschrijdende, 
hokjesoverstijgende orkest-
sound een nog mondialere 
touch meegeven. 
Naast eigen composities van 
Wouter (de melodie van 
‘Parfum De Gitane’ bleef nog 
een week door mijn hoofd 
zingen) en van Elias bracht 
Liqa ook werk van Arabische 
componisten als Munir Bachir, 
Anouar Brahim en traditionals 
uit België en Griekenland. De 
orkestsound werd vermengd 
met beklijvende taksims en 
inventieve improvisaties die 
recht deden aan de stijlen van 
elk individueel orkestlid afzon-
derlijk: de warme klanken van 
Jasmijn Lootens (cello), de 
swingfolk van Naomi Vercau-
teren (viool), het harmonische 
spel van Jeroen Knapen 
(gitaar), en de Syrische touch 
van Elias Bachoura (ud) en 
Shalan Alhamwy (viool) en de 
onmetelijke, eindeloze veelzij-
digheid van maestro Wouter 
Vandenabeele (viool). 
 
Luisteren eerst naar L’ Arpeg-
giata: 
https://youtu.be/bI4Uxzae330 
 
 

https://youtu.be/RD6khYNpnS4 
 

Dat was dus een populaire dans (Tarantella) in de Middeleeuwen tegen de gifti-
ge beet van een spin, later verboden door de clerus wegens te frivool. Maar 
Wouter speelde met Liqa in Oisterwijk: ‘Parfum De Gitane’:  
 
 https://youtu.be/Pu-ViIcyFVI 
 

https://youtu.be/bI4Uxzae330
https://youtu.be/RD6khYNpnS4
https://youtu.be/Pu-ViIcyFVI
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een album ontzettend kan ver-

sterken. Daar kan de cd, zelfs 

met een hoesje waarin ruimte 

is genomen om de teksten van  

de nummers in op te nemen, 

niet tegenop. Maar ja, dan heb 

wel minder kans op die verve-

lende kras of scheur. 

Sido maakt luisterliedjes waar 

je meerdere keren naar moet 

luisteren, om iets van de bete-

kenis te kunnen snappen. Hij 

vraagt het ons in het openings-

nummer ‘Eindeloos’ dat door 

Sytse Jansma van een prachti-
ge animatie werd voorzien: 
 

https://www.youtube.com/

watch?v=LJNgTbUUhl0 

Voel je ook dat knagend traag 

verdriet 

Weer tranen bij dat lied 

Zo vertrouwd maar toch voor-

bij. 

 

In deze tijd van de snelle com-

municatie had ik de link al 

naar mijn schoonzus toege-

stuurd en lag er voor ik thuis 

was al  een antwoord op mij te 

wachten.  
 

‘Het lied ‘Eindeloos’ is erg 

mooi. Maar ik word er wel 

verdrietig van.’ 

  

Ik denk dat de meeste luiste-

Muziek van dit niveau op deze 

manier gebracht is er nooit 

teveel! Op dit moment zelfs 

veel te weinig, schreef ik toen 

Sido Martens zijn vorige cd SM 

2018 uitbracht. Maar op zon-
dag 29 september presenteerde 
Sido Martens zijn laatste album 

en voor deze speciale gelegen-

heid op vinyl en cd-formaat. En 

‘De Melanchool’ werd al in 

april en mei van dit jaar gemixt 

en gemasterd. Dat was dus nog 

geen half jaar na SM2018. Het 

betekende dus 4 albums in am-

per twee jaar tijd.  Ook al is de 

zanger op 1 maart 70 jaar gewor-

den, dat doet dus niets af aan 

zijn creativiteit. Maar nieuwe 

muziek op cd en elpee van dit 

niveau van Sido zal er  dus niet 

meer komen. Sido heeft de strijd 

opgegeven. Voor zijn pareltjes 

waren nog te weinig liefhebbers, 

ook al kosten zijn altijd mooi 

uitgegeven muzikale pareltjes, 

maar 15 euro. Gewoon een keer 

minder langs de MacDonald’s en 

je hebt het geld al bij elkaar.  

Siemen Dijkstra voorzag de 

plaat van een meer dan fraaie 

klaphoes die helemaal bij het 

werk van Sido past. Een kunst-

werkje voor aan je muur. En 

daarmee bewezen Sido en Sie-

men opnieuw dat de hoes van 

een elpee de zeggingskracht van 

raars in Oenkerk hetzelfde dach-

ten toen de twee balletjes die 

over het strand rolden uit het 

beeld verdwenen. 

 De afgelopen week had ik nodig 

om ‘De Melanchool’ op mij te 

laten inwerken met de hoes van 

de plaat en het tekstvel in mijn 

hand. Siemen Dijkstra, die de 

hoes ontwierp, vertelde dat hij 

Sido graag had willen helpen 

maar alleen als het niet om een 

grote oplage ging. Nou, omdat 

het (voorlopig, mijn vurige wens) 

zijn laatste album is, was 150 

exemplaren geen bezwaar. En 

daar profiteer ik nu van, want 

mijn gesigneerde exemplaar 

nummer 135 hangt bij mij aan 

de muur, waar vroeger andere 

platen, al dan niet opengeslagen, 

als kunstwerkjes hingen te getui-

gen van mijn muzikale voorkeur. 

Dat ‘De Melanchool’ een sterke 

afsluiter is van het aantal albums 

dat Sido de laatste jaren uit-

bracht, merkte ik pas na een 

week draaien. Een titel die goed 

paste bij het werk van Sido. Maar 

toch weer anders van toon dan de 

vorige albums. Ook al kwam, 

misschien wat meer verscholen, 

toch veel van Sido’s worstelin-

gen in het laatste nummer 

‘Flessenpost’ weer naar voren, 

zoals:  

 

Muziek van dit niveau op deze manier 

Nu mis ik mijn vader nog veel 

erger 

Dan toen jij mij de waarheid 

zei 

 

De manier waarop Sido de 

hem inmiddels zo vertrouwde 

muzikanten hun rol laat ver-

vullen, heb ik altijd opvallend 

gevonden. Vaak is een flard al 

voldoende om de tekst te bena-

drukken, een nummer muzi-

kaal sterker te maken. Een 

lange solo waarop de muzikan-

ten laten horen hoe goed ze op 

hun instrument zijn, hoeft niet. 

Luister bijvoorbeeld maar naar 

de viool van Hubert Heeringa 

en de manier waarop hij 

‘Lamhart’ afsluit.  

 

Dit leven vergeten door haar 

het mist in de straten 

het lekt door de daken 

 de pijn van verlies brandt 

hier onder dit laken 

in dat lamhart van mij. 

 

En zo is hij ook nog opvallend 

onopvallend met sopraan- en 

baritonsax te horen in bijvoor-

beeld ‘Wolven’.  

En Annemarieke Coenders 

heeft een mooie stem en is dus 

heel geschikt voor een tweede 

stem.  Maar ik snap ook waar-

om de combinatie van Sido 

samen met zijn vrouw Trienke 

niet werkt. ‘Ik ben heel irritant 

en veeleisend. Dat wordt dan 

bekvechten. Niet leuk, dus niet 

doen.’ En daarom hoor je hoe 

Annemarieke ook op dit laatste 

album weer knap  die tweede 

stem vervult.  
 Ook Jan de Vries kreeg van 

Sido weer de ruimte om een 

paar van zijn nummers muzi-

kaal verder aan te kleden. Op 

accordeon of mondharmonica, 

waarbij ik meteen aan die be-

roemde spaghettiwestern van 

Ennio Morricone moest den-

ken,  maar ook zijn fluitje op 

het eind van ‘Flessenpost’ 

sloot daar helemaal bij aan. En 

hoor ik Jan ook nog op accor-

deon in de laatste twee secon-

den van dit album? Helemaal 

passend bij de manier waarop 

Sido en zijn muzikale vrienden 

van dit afscheid een weemoe-

dig album maakten…………. 

 

Walter van Brakel 

https://www.youtube.com/

watch?v=LJNgTbUUhl0 

https://www.youtube.com/watch?v=LJNgTbUUhl0
https://www.youtube.com/watch?v=LJNgTbUUhl0
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Aflevering 2: KVL 
 
Onder de vlag van ‘Oisterwijk 
in WOII – WOII in Oisterwijk’ 
viert GUO-concerten Groeten 
Uit Oisterwijk in samenwer-
king met nog meer Oisterwijk-
se organisaties, hun vrijwilli-
gers en deskundigen Bevrij-
dingsdag op dinsdag 5 mei in 
Oisterwijk. Tijdens wandelin-
gen en rondleidingen verhalen 
Stadsgidsen, KVL-gidsen, 
Werkgroep Struikelstenen, 
Stichting Joodse Begraafplaats 
en Boswachter Frans van nog 
veelal zichtbare oorlogsherin-
neringen. 
 Een expositie van Heemkun-
dekring De Kleine Meijerij, met 
filmdocu’s van Oisterwijk In 
Beeld en lezing van Henk van 
der Linden, getuigt van Oister-
wijks lief en leed in WOII. De 
expositie blijft na 5 mei nog 

enkele dagen open voor klas-
bezoeken van Oisterwijkse 
scholen die zich hiervoor aan-
melden. Een digitaal inspira-
tiepakket ondersteunt docen-
ten om hun leerlingen voor te 
bereiden. Henk van der Linden 
bewerkt zijn lezing tot publica-
tie in het tijdschrift van de 
Heemkundekring.      
Lokale kunstenaars Marion 
Steur (poëzie), Ine van Son 
(beeldende kunst) en Rob 
Rieter (soundscapes) voeren 
‘Op Drift’ uit. Deze art perfor-
mance vloeit over in bevrij-
dingsconcert ‘Van Cohen tot 
Winehouse’. Daarin vertolkt 
singer-songwriter Niki Jacobs 
rockclassics van Joodse we-
reldsterren in het Jiddisch, 
terwijl Nikitov ze in een Klez-
mer-jasje steekt.  
In tien afleveringen stelt GUO-
vrijwilliger Jos Creusen in deze 

rubriek per keer een activiteit 
voor. Meer info vindt u op 
www.groetenuitoisterwijk.nl 
Daar kunt u tevens combi-
dagtickets à 20 euro reserve-
ren. Reserveer tijdig: per acti-
viteit is deelname beperkt en 
VOL=OP. 
In deze tweede aflevering…..:  
 

KVL  
Almystraat 14, anno 2020. Het 
industriële erfgoed is een van 
bedrijvigheid gonzende 
hotspot voor ambachtelijke en 
creatieve ondernemers. Eens 
vestigde zich hier Europa’s 
grootste lederfabriek. Halver-
wege WOI, in 1916, luidde 
haar oprichting de doodsteek 
in voor looierijtjes uit de om-
geving. Sinds 1932 mocht ze 
zich de Koninklijke Verenigde 
Leder (KVL) noemen. Ze had 
haar eigen brandweer, ge-

neesheer, voetbalclub en bood 
op haar hoogtepunt emplooi 
aan 1200 werknemers. Die 
kwamen uit de omtrek, maar 
kregen aanvulling van Duitse 
Joden, Belgen, mediterrane 
‘gastarbeiders’. Totdat aan-
houdende lederimport uit 
lagelonenlanden haar in 2000 
de definitieve nekslag gaf.   
 
Ten tijde van WOII maakte KVL 
deel uit van Duits-Joods fami-
lieconcern Adler & Oppenhei-
mer. Onder directie van Christ 
van der Aa stelde ze, eens 
zelfs op voorspraak van prin-
ses Juliana, Duits-Joodse rela-
ties te werk. Die vlasten veelal 
op vluchtplannen richting VS 
en elders. Ondertussen tastten 
ze fors in de beugel voor on-
derduikadressen, persoonsbe-
wijsvervalsingen en reispapie-
ren. Zonder garantie op een 

Oisterwijk in WOII –  

WOII in Oisterwijk 

http://www.groetenuitoisterwijk.nl
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ontwikkeling waarvan de ge-
schiedschrijving ten tijde van 
WOII verre van compleet is. 
Toch kan op die van bedrijvig-
heid gonzende hotspot voor 
ambachtelijke en creatieve 
ondernemers van vandaag een 
gids u er ter plekke al heel wat 
van laten ervaren. Mogelijk 
bezoekt hij met u ook nog de 
stoommachine in het ketel-
huis. Het industriële erfgoed 
KVL bergt nog vele geheimen. 
Maar het is er nog. En gehei-
men zijn er om te ontsluiten, 
verhalen om te vertellen, 
steeds opnieuw. Opdat wij 
weten. Om nimmer te verge-
ten.   
Jos Creusen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij de grote foto: 
De ingang van de Koninklijke 
Lederfabriek Oisterwijk. 
Veel van deze gebouwen zijn 
nog bewaard gebleven. 

geslaagde vlucht en veilige 
aankomst. Terwijl medewer-
kers actief waren in het verzet, 
produceerde KVL evengoed 
voor laarzen voor de Duitse 
bezetter en bontmantels voor 
officiersvrouwen.  
 
Op een herdenkingsplaquette 
van WOII prijken zeventien 
omgebrachte KVL-
werknemers. Twaalf van hen 
waren Joods. Tien van die 
twaalf hadden lagere functies. 
Terwijl welgestelde Joden een 
zogenaamde ‘Sperre’ bemach-
tigden, konden de karig be-
deelden de woekerprijzen om 
onder te duiken en te vluchten 
niet opbrengen. Zo zat straat-
arm gezin Mayer uit de 
Schoolstraat als ratten in de 
val bij de deportatie van eind 
augustus 1942 In november 
van datzelfde jaar moesten 
vader en moeder Mayer dit in 
Auschwitz bekopen met de 
dood. Ook Oisterwijkse Joden 
is de klassengebondenheid 
van de Holocaust niet bepaald 
bespaard gebleven.  
Tussen opkomst en ondergang 
van KVL voltrok er zich een 
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GUO Muziekmagazine…..  
 

…..is het maandelijks verschijnend digitaal muziekmagazine van 
Stichting Podiumkunsten Oisterwijk / concertorganisatie GUO-
concerten Groeten Uit Oisterwijk.  

 

Eindredactie: Walter van Brakel 

 
Gratis abonnement?  Een mailverzoek naar groetenuitoister-
wijk@home.nl volstaat!  

GUO-Maten, hartstikke bedankt voor jullie 

steun in seizoen 2019/2020! 
=> WebCeleb (webmaster)  
=> Gemeente Oisterwijk  
=> Rabobank Hart van Brabant (ledendonatie) 
=> Fletcher Hotel Boschoord Oisterwijk (locatie concerten, cate-

ring en overnachtingen) 
=> Stichting Jacques de Leeuw (subsidie) 
=> Fonds Podiumkunsten Performing Arts Fund NL (subsidie) 
=> Ediat/Adrem Intermediagroep (uitgave GUO-krant) 
=> V-Fonds (subsidie) 

          

  
27 okt 15.00u 

  
Boschoord 

  
Riccardo Tesi & Banditalia-
na (Italia) 

  
Mediterrane fusie folk, jazz, singer-songwriting 

  
€  20,- 

  
24 nov  15.00u 

  
Boschoord 

  
Guy Davis (USA) 

  
Country-/deltablues, singer-songwriting 

  
€  20,- 

  
22 dec  14.30u 

  
Boschoord 

  
Lakshmi (België) 
Lokale support act: The Way 

  
Classic én celtic harp & celtic songs 
  
Luisterpopcovers 

  
€  20,- 

  
19 jan  15.00u 

  
Boschoord 

  
Martin Carthy & John 
Kirkpatrick (UK) 

  
Angelsaksische folk 

  
€  20,- 

  
26 jan  15.00u 

  
Boschoord 

  
Jos Creusen (organisator 
GUO-concerten) 

  
Presentatie autobiografische sleutelroman ‘Dikke. 
Pret. Bonanza.’ Entree retour bij  aankoop boek 
(cash). 

  
€  10,- 

  
09 feb  15.00u 

  
Boschoord 

  
Tim Knol (NL) 

  
Americana, singer-songwriting 

  
€  20,- 

  
15 mrt  15.00u 

  
Boschoord 

  
Dayna Kurtz & Robert Ma-
che (USA) 

  
Americana, singer-songwriting 

  
€  20,- 

  
05 apr  15.00u 

  
Boschoord 

  
Spinvis & Saartje van Camp 
(NL) 

  
Nederlandstalige singer-songwriting 

  
€  20,- 

  
19 apr  15.00u 

  
Boschoord 

  
Sharon Shannon & Alan 
Connor (Eire) 

  
Eigentijdse Ierse folk 

  
€  25,- 

  
05 mei 
v.a 
11.00u 

  
  
Locaties ver-
spreid over 
Oisterwijk + 
Boschoord 

  
Diverse lokale samenwer-

kingspartners +  lokale 
kunstenaars en Niki Ja-
cobs & Nikitov (NL) 

  
Diverse bevrijdingsdagactiviteiten verspreid over 
Oisterwijk onder regie van GUO + in Boschoord art 
performance lokale kunstenaars en concert Jiddi-
sche  singer-songwriter Niki Jacobs met Klezmerbe-
geleiders Nikitov 

  
€  20,- 
(combi-
dagticket) 

Resterend programma GUO-(concert)

serie 2019/2020  
 

Reserveer tijdig: https://www.veiligreserveren.nl/ticketshop/?org=GUO582396. 

https://www.veiligreserveren.nl/ticketshop/?org=GUO582396

