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Sprankelende klassieke en 
celtic harp met fijne zang.  
Dat kun je zondagmiddag 
22 december bij GUO-
concerten Groeten Uit 
Oisterwijk in Fletcher 
Hotel-Restaurant Bosch-
oord verwachten. 
 
Op GUO’s ‘Celtic Night’ in fe-
bruari 2015 was de Vlaamse 
Lakshmi met haar celtic harp 
en celtic songs het gedroomde 
scharnierpunt dat openingsact 
Fernhill uit Wales sereen ver-
bond met de slotact van het 
Engels-Ierse Carmina. Als gro-
te onbekende verraste ze 
overtuigend, waarop ze eind 
2016 het GUO-podium alleen 
voor zichzelf dik verdiende. Op 
verzoek van GUO pendelde ze 
toen tussen haar celtic en 

terpopcovers. Deze support 
act begint om 14.30 uur, waar-
na Lakshmi naadloos aansluit.  
 
Afwisselend repertoire 
In haar eerste set brengt 
Lakshmi een gevarieerd klas-
siek repertoire op klassieke 
concertharp. Na de pauze ruilt 
ze die in voor een celtic harp 
om haar snaren te laten dan-
sen op een celtic dance reper-
toire. Dat wisselt ze af met fijn 
gezongen celtic ballads en hier 
en daar een lied uit de rijke 
Vlaamse muziektraditie.  
 
Die afwisselende repertoire-
keuze typeert ‘My Singing 
Bird’, haar lang verwachte 
tweede cd die uitkwam in 
2018, liefst 10 jaar na debuut 
‘Gloomy Winter’. Waar ze 

toen een selectie van celtic 
ballads bundelde, verzamelde 
ze nu celtic songs én dancetu-
nes die het afgelopen decenni-
um op haar pad kwamen of 
waarvoor ze authentieke bron-
nen afspeurde.  
 
Dit alles brengt ze volgens 
traditioneel recept, maar in 
eigen arrangementen: licht, 
sprankelend harpspel overgo-
ten met heldere vocalen die 
doen mijmeren en wegdro-
men naar een ver, mythisch 
verleden. Met bovendien twee 
songs van eigen hand waar-
mee ze het album nog meer 
naar zichzelf toe trekt. Wat is 
gebleven: een intermezzo met 
een enkele Vlaamse traditio-
nal. 
 

(kolossalere) klassieke harp 
met een repertoire dat dan 
ook celtic folk afwisselde met 
klassiek. Bovendien bleek ze 
gezegend met een heldere 
stem, geknipt voor celtic folk-
ballades die haar toehoorders 
meenamen naar een magische 
wereld.  
 
En nu, drie jaar verder, tegen 
kerst 2019, prolongeert ze 
zichzelf wegens bewezen klas-
se opnieuw. Op zondagmiddag 
22 december verschijnt ze op 
het podium bij GUO-concerten 
Groeten Uit Oisterwijk in Flet-
cher Hotel-Restaurant Bosch-
oord aan de Gemullehoeken-
weg 143 in Oisterwijks bos- en 
vennengebied. Het jonge, 
lokale trio ‘The Way’ gaat haar 
vooraf met een korte set luis-

Lakshmi  

laat haar snaren dansen ... 



 2 

 

Ze nam de cd op in een kruiska-
pel in Eksaarde. De sfeervolle 
entourage en prachtige natuur 
waren een bron van inspiratie. 
De stilte maakte het mogelijk 
om in contemplatie elke opna-
me tot leven te wekken. GUO-
locatie Boschoord is weliswaar 
geen kapel, maar haar intimi-
teit en haar ligging temidden 
van Oisterwijks bos- en ven-
nengebied roept wellicht die 
sfeer op als Lakshmi er haar 
harpen beroert en haar lie-
deren zingt.              
 
Palmares 
Oorspronkelijk uit Gent sloot 
Lakshmi klassieke harpstudies 
met 'Grootste Onderscheiding' 
af aan conservatoria in eigen 
en buitenland. Bovendien volg-
de ze masterclasses klassieke 
harp bij internationale groot-
meesters, werkte mee aan 
project ‘House Music’ van het 
Festival van Vlaanderen en 
soleerde in Concerto voor fluit 
en harp van W.A. Mozart. Met 
regelmaat speelt ze harp in het 
Vlaams Radio Orkest, Filharmo-
nie (soliste harpconcerto Carl 
Reinecke) en Symfonieorkest 
Vlaanderen. Met Il Novecento 
toerde ze door Frankrijk en 
Duitsland voor  ‘The Night of 
the Proms’. Daarnaast doceert 
ze harp aan drie Vlaamse Mu-
ziekacademies en organiseert 
ze elke zomer een harpkamp in 
de Ardennen.  
  
Aangestoken door haar ouders 
raakte ze in de ban van Kelti-
sche muziek uit vooral Ierland, 
Schotland en Bretagne. Traditi-
onele muziek uit met name 
deze Keltische gebieden stelt 
de specifieke Keltische harp (34 
snaren, zonder voetpedaal) 
vaak centraal. Ze bouwde een 
repertoire uit van ballades die 
ze zelf zingt én begeleidt op 
Keltische harp en waarvan ze 
een selectie inmiddels dus 
vastlegde op twee cd’s. Regel-
matig verblijft ze in Ierland en 
Schotland om er zich verder te 
specialiseren en te laten inspi-
reren in traditioneel-Keltische 
harpmuziek. 
 
Getuige de successen van Gwy-
neth Wentink, Lavinia Meijer 
en Remy van Kesteren lijkt in 
Nederland de klassieke harp 
bezig aan een revival, om te 

 

zwijgen van Zwitser Andreas 
Vollenweider die zijn elektri-
sche harp integreerde in jazz 
en wereldmuziek. Lakshmi zet 
zich in voor de promotie van 
de Keltische harp die in onze 
Lage Landen nog te weinig als 
‘volwaardig’ instrument telt. 
Dit ondanks legendarische 
Keltische harpisten die haar 
voorgingen, zoals Spanjaard 
Emilio Cao, Bretonse bard Alan 
Stivell, Canadese Loreena 
McKennitt, Ierse Moya Bren-
nan (Clannad) en Duitser Tho-
mas Loefke (Norland Wind). 
Ook een aantal van deze har-
pisten deed in de loop der 
jaren GUO aan. Behalve zo-
merkampen klassieke harp 
organiseert Lakshmi  jaarlijks 
evenementen rond traditio-
neel-Keltische harpmuziek.  
 
Jong lokaal muziektalent 
Ben je jong (tot max rond de 
twintig), kom je uit Oisterwijk 
of directe omgeving, heb je 
muziektalent en wil je vooraf-
gaand aan een GUO-concert 
podiumervaring opdoen door 
je live te presenteren voor een  
lzit-/luisterpubliek? Mail dan 
een groepsbiog, digitale pers-
foto (minimaal 1 MB), beeld-/
geluidopname en technische 
rider/stageplan naar groeten-
uitoisterwijk@home.nl. Aan-
meldingen staan open voor 
alle muziekgenres. GUO-
concerten Groeten Uit Oister-
wijk biedt haar support acts 
geen gage, uitsluitend haar 
podium, techniek/technici en 
neemt ze mee in haar publici-
teitsvoering. GUO-concerten 
Groeten Uit Oisterwijk behan-
delt alle aanmeldingen en 
bekijkt of ze hen voor één van 
haar hoofdacts kan en wil 
inplannen als support act.   
 
GUO opent haar zaalkassa om 
13.30u, liefhebbers reserveren 
hun tickets al via:  https://
www.veiligreserveren.nl/
ticketshop3.0/?
o=GUO582396. GUO rekent 
geen bijkomende reserverings-
kosten en GUO-bezoekers 
parkeren bij Boschoord gratis. 
Bovendien kunnen ze speciale 
tarieven verwachten voor 
lunches, diners en overnach-
tingen als ze reserveren via: 
administra-
tie@hotelboschoord.nl. 
       

mailto:groetenuitoisterwijk@home.nl
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https://www.veiligreserveren.nl/ticketshop3.0/?o=GUO582396
https://www.veiligreserveren.nl/ticketshop3.0/?o=GUO582396
mailto:administratie@hotelboschoord.nl
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Tien jaar na ‘Gloomy Winter’ 
brengt Lakshmi haar tweede 
album uit. “My Singing Bird’ is 
een album zorgvuldig uitgeko-
zen en gearrangeerde Keltische 
melodieën en liederen die het 
afgelopen decennium haar pad 
kruisten of waar ze een zoek-
tocht naar ondernam.  
 
Deze verzameling liederen en 
dansnummers volgens het 
traditionele recept, licht en 
sprankelend in een eigen arran-
gement en overgoten met haar 
heldere stem, doet je wegdro-
men naar een ver en mythisch 
verleden. Het duurde dus wel 
even voor haar tweede cd ver-
scheen en daarover vertelde 
Lakshmi ons over de telefoon 
toen we haar benaderden voor 
dit concert in de wintertijd:  
 

Ik kies enkel muziek die me iets 
vertelt, iets losmaakt diep van 
binnen of intrigeert door een 
wending in melodie of zang-
lijn; meestal zijn dat dan ook 
de traditionele Keltische melo-
dieën die komen bovendrijven 
als ik aan het grasduinen ben 
in dat onmetelijke repertorium 
aan traditionele volksmuziek 
uit de Keltische landen. Ik 
speelde al lang met het idee 
om ook iets in het Gaelic –het 
oude Iers- te zingen, omdat die 
taal zo fantastisch klinkt... ook 
al begrijp ik niet één woord en 
heb ik de tekst woord voor 
woord fonetisch moeten instu-
deren. Het was één van de 
doelen die ik vooropgesteld 
had om op mijn tweede album 
uit te werken. Daarnaast wou 
ik ook heel graag opnieuw iets 
in het Vlaams zingen omdat ik 
daar altijd zo’n positieve reac-
ties op krijg van het publiek. 
Het album gaat tenslotte ook 
dieper naar mijn persoonlijke 

 

verhaal met twee eigen songs. 
 
Maaltijden en overnachting? 

 Lunch vóór middagcon-
cert?  

 Diner na middagconcert? 

 Overnachting met ontbijt?  
Mail naar administra-
tie@hotelboschoord.nl voor 
gereduceerde tarieven voor 
GUO-bezoekers. 
 

 

Digitale ticketreservering?  
https:www.veiligreserveren.nl
/ticketshop3.0/?
o=GUO582396 
GUO rekent 0 (= NUL!) euro 
toeslag bij ticketreservering!  
Parkeren bij Boschoord is gra-
tis! 
 
Lakshmi in beeld & geluid? 
Check https://youtu.be/6u-
bFTMLg 

My Singing Bird 
Fraai album voor liefhebbers 
van Keltisch repertoire. 

mailto:administratie@hotelboschoord.nl
mailto:administratie@hotelboschoord.nl
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/6u-bFTMLg
https://youtu.be/6u-bFTMLg
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mans (Moergestel; gitaar) en 
Ayla Pijnappels (Berkel-
Enschot; vocals) in 2016 een 
akoestisch popduo. Roel Mu-
selaers (Oisterwijk; cajon) 
breidt eind 2018 het duo uit 
tot melodieus trio met percus-
sieve beat. Hun akoestische, 
toegankelijke popcovers vin-
den hun weg vooral op lokale 
feestjes. Op zondagmiddag 22 
december trakteert The Way 
de GUO-bezoekers op zo’n  
kort, muzikaal feestje. 

Waar mogelijk biedt GUO-
concerten Groeten Uit Oister-
wijk jong lokaal muziektalent 
de kans om vóór haar hoofd-
acts podiumervaring op te 
doen door zich als support act 
in een korte set te presenteren 

aan haar bezoekers. Zondag 
22 december voorafgaand 
aan Lakshmi speelt The 
Way vanaf 14.30u een set 

van twintig minuten. Afkom-
stig uit het midden van Bra-
bant starten Willem Oerle-

The Way 

De jaarlijkse BBC Radio 2 Folk 
Awards zijn weer uitgereikt. 
Winnaars in 2019 zijn o.a. 
Ríoghnach Connolly (Folk 
Singer of the Year), Catrin 
Finch & Seckou Keita (Best 
Duo, Keita werd ook Musician 
of the  Year) en Karine Polwart 
(Best Original Track). Lifetime 
Achievement Awards waren er 
voor Dervish en Wizz Jones. En 
singer-songwriter Leonard 
Cohen wed opgenomen in The 
Hall Of Fame. 

Hieronder alle genomineer-
den . De winnaars staan vet: 
 
Folk Singer of the Year 
Ríoghnach Connolly 
 Gwilym Bowen Rhys 
 Lisa O’Neill 
 Olivia Chaney 
 
Best Duo/Group 
Catrin Finch & Seckou Keita  

 Stick in the Wheel 
 The Breath 
 The Rheingans Sisters 
 
 

Horizon Award 
Brìghde Chaimbeul  
Kinnaris Quintet 
 Kitty Macfarlane 
 The Trials Of Cato 
 
Best Original Track 

 I Burn But I Am Not Consumed 
by Karine Polwart (written by 
Karine and Steven Polwart)  
Blackbird by Lisa O’Neill 
 O-U-T Spells Out by Kathryn 
Tickell & The Darkening 
 Scapa Flow 1919 by Kris Drever 
 
 
Musician of the Year 
 Seckou Keita  
 Jenn Butterworth 
 Mohsen Amini 
 Sam Sweeney 
 
 
Radio 2 Folk Awards Hall of 
Fame 
Leonard Cohen 
 

Best Album 
Hide and Hair by The Trials Of 
Cato  
 Ancora by Flook 
 Heard a Long Gone Song by 
Lisa O’Neill 
Soar by Catrin Finch & Seckou 
Keita 
 
 
Lifetime Achievement Awards 
Wizz Jones 
Dervish 

 

De groep zorgde ervoor dat 
Ierland voor het eerst in de 
geschiedenis van het songfes-

tival op de allerlaatste plaats 
eindigde. Europa had slechts 
vijf punten voor de groep 
over. Ik dook meteen in mijn 
cd-kast en vond drie albums. 
Die waren toch nog niet zo 
slecht? Of lag het aan mij? Of 
was dit lied echt “rubbish”? 
Laat het GUO weten! Stuur 
een mailtje. 
 
 
BBC Radio 2 Young Folk 
Award 
Maddie Morris 
 
 
De uitzending van BBC Radio 2 
is nog enkele weken terug te 
luisteren: https://
www.bbc.co.uk/programmes/
b00yrk 
 
 

BBC Folk Awards voor o.a. Ríoghnach Connolly, 
Catrin Finch & Seckou Keita en Karine Polwart  

https://www.bbc.co.uk/programmes/b00yrkrj
https://www.bbc.co.uk/programmes/b00yrkrj
https://www.bbc.co.uk/programmes/b00yrkrj
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 Zondag 24 november staat 
Guy Davis bij GUO op het podi-
um. Een in de VS bekende en 
veelzijdige folk- en bluesman, 
die genoeg heeft aan  twee 
akoestische gitaren, een met 6 
en de andere met 12 snaren, 
een banjo die ons vertelt dat 
Juba zijn meester is en een 
mondharmonica, zie ik, wan-
neer ik een uur voor het optre-
den de zaal binnenloop en het 
podium aanschouw. Meer 
heeft Guy ook niet nodig, een  
man zonder opsmuk die vanuit 
de traditie van de country-
blues graag de gebaande pa-
den verlaat om ons te verras-
sen met vaak ontroerend re-
pertoire.  
 
Hoewel zijn vooruitstrevende 
familie niets had met tradities 
ontstond zijn passie voor de 
blues via de verhalen van zijn 
grootouders in het diepe zui-
den van de VS. Naast leraar, 
acteur en schrijver is hij daar-
door al meer dan 40 jaar ver-
tolker van akoestische 
'voetstampende' blues. Hij 
blijkt een rasverteller: elk 
nummer wordt gedetailleerd 
door hem ingeleid en is vaak 
te mooi om niet op te schrij-
ven, zoals we deze middag nog 
vaak zullen horen.  De stoelen 
voor het publiek staan klaar en 
buiten de zaal wachten de 
eerste toeschouwers al, de 
soundcheck nam niet veel tijd 
in beslag.  
 
Bluesmuziek uit de Bronx in 
New York, Guy woont daar 
nog steeds, hoe authentiek en 
door kenners alom geprezen, 
past zo te zien niet bij Oister-
wijk, want de voorverkoop 
leverde niet veel meer dan 30 
verkochte tickets  op. Aan de 
kassa ter plekke trok dat ge-
lukkig nog wat bij.  

Klokslag drie uur leidt Carel 
Burghout, meer dan fan ge-
worden sinds hij zich ging 
voorbereiden op zijn intro 
voor de artiest van deze mid-
dag, de man in die binnen 
wandelt in een rood colbert, 
een pet op en met een zonne-
bril, die hij eenmaal op het 
podium meteen afzet en in-
ruilt voor zijn akoestische gi-
taar.  ‘Just like a woman’ (Bob 
Dylan) wandelt binnen en de 
toon is gezet. Country-blues 
met soms een venijnige inslag.  
 
Ondanks de hoesfoto van 
Kokomo Kidd waarop we een 
ogenschijnlijk jonge blueszan-
ger met een akoestische gitaar 
zagen, is Guy Davis toch al 67. 
Zou hij zichzelf af en toe eens 
laten vernieuwen door de 
plastische chirurg, vraag ik me 
af, want hoewel minder glad 
als op de hoes van de cd, die ik 
voor de aanvang van het con-
cert gekocht heb, benieuwd 
als ik was naar zijn versies van 
‘Lay Lady Lay’ en ‘Wear your 
love like heaven’ ziet hij er 
inderdaad veel jonger uit. 
 
Sinds 1961 staat deze man al 
op het toneel, in muziekvoor-
stellingen rond muzieklegen-
des als bijvoorbeeld Robert 
Johnson en Taj Mahal. Hij 
schrijft en treedt op met thea-
tershows en schaamt zich er 
niet voor om voor nog geen 
vijftig man publiek een show 
van bijna drie uur weg te ge-
ven. Maar misschien moeten 
we de Oisterwijkse muziek-
liefhebbers een beetje in be-
scherming nemen, want die 
hebben mogelijk wel van deze 
muzikant maar helemaal niet 
van dit optreden gehoord. Ons 
persbericht over dit optreden 
werd door het lokale huis aan 
huis blad geweigerd, tenzij we 

Over Guy Davis,  country-

blues en een betraand  

gezicht…. 
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voor een eventuele publicatie 
het lieve sommetje van een 
‘kleine’ 200 euro wilden  
neertellen. Want we heffen 
10+ euro entree en zitten in 
een commerciële locatie, dus 
daar moeten euro’s te vangen 
zijn. Alsof onze beroepsarties-
ten geen gages rekenen en 
we vrijwillig uit lokaal cultuur-
centrum Tiliander verkasten. 
Nu de zoveelste tussenpaus 
aldaar de pijp al weer aan 
Maarten heeft gegeven, kun-
nen we er gif op innemen dat 
zijn opvolger binnenkort  
weer met een vracht blabla-
praatjes voor de vaak op onze 
deur zal kloppen.  Alsof we de 
hoerige jojo van cultureel 
Oisterwijk zijn. Geld vragen 
voor plaatsing mag, het is een 
keuze, maar het zet de jour-
nalistieke onafhankelijkheid 
op het spel. Daarmee plaatst 
De Nieuwsklok zich buiten het 
journalistieke kader waarin 
persberichten zoals de onze 
vallen. Dat komt ook nog ‘ns 
onsympathiek en frustrerend 
over op lokale clubs zoals de 
onze waarin gepassioneerde 
vrijwilligers hard werken om 
hun podium voor liefhebbers 
uit Oisterwijk en wijde omge-
ving draaiende te houden.  
Onze oproep aan mensen uit 
Oisterwijk en omgeving: kijk 
regelmatig op de website en 
volg de social media van 
GUO. Dan hoef je geen con-
cert te missen. En meld je via 
groetenuitoisterwijk@home. 

 

nl voor een gratis abonnement 
op GUO Muziekmagazine. En: 
spread the news! Delen = ver-
menigvuldigen! 
 
Ondertussen heeft de Ameri-
kaanse tourmanager van Guy 
de zaal verlaten. Hij zal deze 
middag nog regelmatig in en 
uitlopen om steeds een  num-
mer op zijn mobieltje vast te 
leggen. De verhalen kent hij 
ondertussen wel, het gaat hem 
blijkbaar vooral om de muziek. 
 
Volgens Guy Davis nam Lead-
belly vlak voor zijn dood in 
1949 het nummer ‘Kisses 
sweeter than wine’ op, dat 
daarna nog in vele versies door 
anderen nieuw leven werd 
ingeblazen. Het publiek luistert 
ademloos  naar de inleidingen 
van Guy bij elk nummer. Al 
snel is duidelijk dat hij deze 
middag het publiek volledig 
weet mee te krijgen. Zijn uit-
nodiging om mee te zingen, in 
veel concerten toch een 
afknapper van jewelste, is nu 
geen enkel probleem. Blijft het 
vaak angstvallig stil,  nu merk 
je aan alles dat het publiek 
echt onderdeel is van  het 
concert. Ze zingen mee en aan 
alles merk je hun oprechte 
betrokkenheid bij alles wat hij 
wil vertellen.  
 
Het nummer ‘Someone to 
watch over me’ is een echte 
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blues. Guy zong het vroeger 
vaak voor zijn zoon om rustig 
in slaap te vallen,. Maar nu, 
vertelt hij, zingt diezelfde 
zoon het voor zijn vader. Het 
leidt tot gegrinnik  onder het 
publiek. Een teken van her-
kenning? Guy is graag weg 
van alle drukte die hem om-
ringt, het glas, het cement en 
beton. Hij geniet van de rust 
en de eenvoud van het platte-
land: ‘Takin’ just a little bit of 
time for me.’  
 
Tijd om te kiezen welke van 
de drie flessen water hij deze 
middag zal nemen. En als hij 
daar uit is, gaat zijn colbert 
uit en hangt hij die vervolgens 
netjes over de leuning van 
zijn stoel. Hij pakt zijn banjo 
op en ‘Foutje! Je mag niet 
spotten met de pudding voor 
de queen!’ Want pudding 
eten, ook voor deze zwarte 
Engelse variant moet met 
eerbied en respect. Je begint 

’s morgens en bent niet klaar 
voor ver in de namiddag!’ Hij 
heeft ooit een fraai meisje 
aan de kant gezet omdat ze 
geen pudding kon maken! En 
dan met banjobegeleiding in 
de ‘clawhammer style’ van 
de slaven volgt ‘Shakin’ Pud-
ding’. 
 
In de pauze zien we Guy ge-
woon rondwandelen, bereik-
baar voor vragen van bezoe-
kers. Sommigen kent hij zelfs 
zo goed dat er niet alleen tijd 
is voor een praatje, maar ook 
voor een uitgebreide omhel-
zing. En natuurlijk tijd te over 
voor een mooie handtekening 
 
Na de pauze horen we dat 
Mississippi John Hurt voor 
hem een inspiratiebron is: 
‘Blackberry Kisses’, zo gaat 
dat in de blues en folk: je 
‘leent’ andermans nummer 
en bakt er zelf weer wat an-
ders mee. Blackberry Kisses is 
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onversneden folk, het gaat 
over een droom waarin hij 
met een mooie meid in bed 
ligt, maar het haar van die 
prachtige dame prikkelde zijn 
neus en van dat gekietel werd 
hij lachend wakker. Waar die 
mooie dame gebleven was, 
komen we helaas niet te we-
ten.  
 
Je merkt de betrokkenheid bij 
het publiek, woedend en 
agressief wanneer Trump het 
onderwerp van spot is in 
‘Kokomo Kidd’ van het gelijk-
namige album uit 2015 als een 
sappige metafoor voor de 
schaduwregering van de USA; 
de zijdeur in de Eastwing van 
het Witte Huis in Washington 
DC, waar rond 1800 en tot op 
de dag van vandaag niet alleen 
kolen, maar ook drank, drugs 
en ander onoirbaars wordt 
binnengeleid. "They needed a 
bagman who looked like a 
ragman" (Kokomo Kidd is 
eigenlijk nooit weggeweest) of 
met tranen die bij sommigen 
over de wangen lopen bij een 
emotioneel lied als ‘Wish I 
hadn’t stayed away so long’  
uit Kerstmis 2014 toen zijn 
moeder stierf. Toen de tele-
foon ging toerde Davis te ver 
van huis om op tijd thuis te 
zijn. Met welhaast klassiek 
aandoend gitaarspel zingt 
Davis zijn song vol overgave. 
Nou hoort dat misschien wel 
een beetje bij de blues want 
zijn grote (folk-)held Pete 
Seeger die ook stierf in 2014, 
had altijd verteld dat hij wou 
dat hij vaker thuis was ge-
weest toen zijn grote liefde 
Toshi nog leefde. Een eeuwig 
durend gevecht voor het dage-
lijks bestaan. Een hap brood 
voor een maag die even wat 
minder rammelde. Soms daalt 
er even een flits vanuit de 
hemel op aarde  neer. 
 
Het publiek luistert ademloos 
naar de 'story telling song' 
over de onfortuinlijke Texaan-
se halfbloed Sugar Belly. 
Doodgeboren verklaard en als 
ongewenst maar beeldschoon 
meisje opgroeiend in een 
weeshuis wordt 'the prettiest 
girl I’ve ever seen' uitgebuit 
door een stoelschommelende 
Grandma. Sugar Belly be-
landt  in de prostitutie, alwaar 

een jaloerse klant haar wurgt, 
waarna haar mooie groene 
ogen nooit meer open gaan.  
 
Inmiddels is het buiten al vol-
slagen donker geworden, 
merk ik, maar omringd door 
de gitaarklanken van Guy Da-
vis en zijn stem vergeet je de 
tijd. Het is al bijna zes uur en 
alleen de set na de pauze be-
slaat maar liefst anderhalf uur, 
de gemiddelde duur van een 
heel concert. Maar Guy heeft 
nog een toegift: 
 
I can feel the world dying of a 

broken heart 
Palestine, where have you 

gone 
Israel you are my home 

  
En dan zwijgt de wereld even. 
Een  schitterend concert……… 
Blues en Amerikaanse folk met 
een knoestige, weemoedig 
klinkende stem, een gitaar en 
een banjo en mooie liedjes; 
eigenlijk heb je niet meer no-
dig voor een beetje meer be-
grip en verdraagzaamheid in 
deze  wereld.  
 
Vijf sterren voor deze grote 
meneer Davis. Zo niet douze 
points. 
  
Tekst en foto’s: Walter van Brakel 

  
  
  
Luisteren?  
https://youtu.be/
MqBfAvScyds 
 
Of met banjo 
https://youtu.be/
ZSvgOYzwqYk 
 
En een eerbetoon aan 
Donovan Wear your love like 
heaven 
https://youtu.be/
u57Et7Y8e7E 
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The Victorians 
 

Hun werk werd omschreven als 
gewaagd en briljant door The 
Observer, inventief door Mojo, 
fantastisch en fascinerend door 
Mark Radcliffe van BBC Radio 2 
en uitstekend door The Guardi-
an. Harp & a Monkey hebben 
met The Victorians een prach-
tig album gemaakt waarin ze 
hebben laten zien wat er ge-
daan kan worden met een 
hoop oude liedjes. En welke 
magie daarvan ook nu nog kan 
uitgaan naar de mensen van 
nu. Als je maar het passende 
gehoorapparaat meegeeft. Ze 
hebben ons als het ware met 
onze neus op de feiten gedrukt 
en zo hebben ze ons laten zien 
wat er ook nu met magie ge-
daan kan worden, welke magie 
er werkt in deze tijd.  
 

Voor dit album zochten ze in 
oude collecties  van groten-
deels vergeten straat-, melk-
stalmeisjes -en gewoon platte 
volksliederen uit  het Victori-
aanse tijdperk en ze slaagden 
erin om ze te laten werken 
voor de hedendaagse oren van 
nu. Net zoals Fairport Conven-

tion met Liege and Lief en 
Steeleye Span daarna met hun 
eerste drie albums, zo’n 40 á 
50 jaar terug deden, waarin ze 
ook teruggrepen in hun tijd 
met opwindende violen en 
snijdende gitaren.  
 

Het resultaat is een doordacht 
en muzikaal stimulerend inzicht 
in de Victoriaanse periode, 
inclusief de vele boeiende ver-
halen over de veilingen van 
vrouwen, politieke corruptie, 
kale bokken en grotendeels 
vergeten straatrepertoire uit 
het Victoriaanse tijdperk met 
liedjes over het leven toen, die 
je doet beseffen dat het leven 
van de mensen nu en waarnaar 
wij streven eigenlijk helemaal 
niet zoveel   verschilt met  het 
leven toen.     
 

Harp and a Monkey zijn inter-
nationaal niet zo bekend als 
andere vertegenwoordigers 
van de nieuwe Britse folk, zoals 
Spiers and Boden, Seth Lake-
man of Fay Hield. Maar in het 
Verenigd Koninkrijk zijn ze zeer 
geliefd en ze toeren veel (wat 
ze nog meer fans oplevert). De 
driemans band uit Lancashire 
 

verwierf al diverse belangrijke  
folk-nominaties en wordt ook 
geroemd voor de programma’s 
die ze naar scholen brengen, 
zoals songs over The Great War 
(Eerste Wereldoorlog), een 
uitvloeisel van hun album War 
Stories uit 2016. 
 
Op het nieuwe album The Vic-
torians wordt de muzikale weg 
van de afgelopen jaren voort-
gezet. Dat betekent heel open 
songs met (natuurlijk) harp, 
banjo, accordeon, xylofoon, 
viool, blokfluit maar ook elek-
tronische effecten die wonder-

wel passen bij de meest traditi-
onele songs. Net als bij War 
Stories is er hier ook een the-
ma: diverse personages uit  het 
Victoriaanse tijdperk. Een hoe-
renlopende soldaat bijvoor-
beeld, een dwangarbeider die 
terugkeert uit Australië, maar 
ook een heel aparte mot. Die 
mot pas zich aan, aan het roet 
van de fabrieken en wordt 
genoemd in het titelnummer 
Victorians, een eigen composi-
tie die met enige compassie de 
spot drijft met de zelfingeno-
menheid van die Victorianen. 
 

Het openingsnummer A Naked 
Man in Paradise vertelt het 
verhaal van een schipbreuk van 
het schip de Emma bij haar 
doop in Manchester. Het schip 
kapseisde en de tweehonderd 
passagiers spartelden in de 
chaos die ontstond. Uiteindelijk 
verdronken 38 passagiers. De 
naakte man is de held van het 
lied, een visser, Archer die vijf 
mensen redde. Toen hij weer 
aan wal klom waren zijn kleren 
gestolen. Later die dag stierf hij 
aan een longontsteking. Het 
verhaal wordt verteld met klot-
send water onder het ritme.  
 

Na het uptempo lied over Do-
rothy Drew die heel erg van 
dansen hield (zoveel dat ze bij 
de verteller wegdanste om het 
aan te leggen met een ‘Calico 
Printer’s Clerk’) verhaalt het 
lied van de Jolly Grinder over 
een zingende scharensliep die 
liever niet te hard werkt. Hij 
wordt terechtgewezen door 
een vreemde man maar slaat 
diens waarschuwingen in de 
wind, want hij heeft geen 
boodschap aan diens geheel-
onthouders preek. De eerder 
genoemde soldaat is de anti-
held van het lied Glossop Road. 
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Die straat is de rosse buurt en 
de soldaat wordt onaange-
naam verrast door zijn vrouw. 
Het loopt uit op een vechtpartij 
in het bordeel en soldaat 
Brown verliest zijn vrouw. Mo-
raal van het verhaal: ‘do the 
thing that’s right on a Sunday 
night, keep away from Glossop 
Road’. 
 

Het Iers klinkende The Retur-
ned Convict vertelt een klas-
siek verhaal van een man die 
voor een vergrijp naar het ver-
re New South Wales (in Austra-
lië)werd gestuurd. Maar anders 
dan bij veel van deze songs lukt 
het de veroordeelde om terug 
naar Engeland te ontsnappen. 
Maar helaas: hij wordt weer 
opgepakt, en dit keer naar Van 
Diemen’s Land afgevoerd. 
 
In Ten Shilling Wife wordt een 
vrouw geveild door haar man. 
Net als eerder bij The Jolly 
Grinder is de muziek hier iro-
nisch vrolijk en er is humor in 
de tekst ondanks het nogal 
grimmige verhaal. Het lied over 
bokser Bendigo is voor het 
grootste deel een eigen tekst 

met een klassieke melodie, 
gedomineerd door een klop-
pende banjo. Bendigo wordt 
Methodist en vecht met de 
duivel ‘cause there’s no one 
left to fight’. Hij legt zijn Bijbel 
neer en wordt weer voor even 
de bokser.    
 
Early One Morning is een van 
de vele ballades waarin de 
verteller een dame in rouw 
treft, maar hier wordt het ver-
driet over het verlies van haar 
ontrouwe lief steeds verstoord 
door passanten die ‘morning’ 
roepen.  De muzikale uitvoe-
ring wijkt hiermee en door de 
spaarzame instrumentatie heel 
erg af van hoe dit thema tradi-
tioneel ten gehore werd ge-

bracht. Het titelnummer wordt 
gevolgd door Bonny England, 
een satirisch lied uit 1890, en je 
krijgt het idee dat de band met 
deze twee nummers niet alleen 
met een kritische blik naar de 
Victorianen kijkt, maar ook een 
vergelijking maakt met het 
Engeland van nu. 
 

Het album is geproduceerd 
door Darren Jones. De mix van 

oude liedjes met een moderne 
productie en het inzetten van 
geluidsfragmenten werkt won-
derwel en zal Harp and a 
Monkey wellicht weer nieuwe 
nominaties in de categorie folk 
opleveren 
Carel Burghout 
 
Luisteren? 
De humeurige, minimale steun 
van het openingsnummer A 
naked man in paradise dankt 
net zoveel aan de moderne 
elektronica als aan de traditio-
nele folk-instrumentatie, ter-
wijl extra spatten en ruis per-
fect geïntegreerd zijn in de 
melodie. Ze  herdenken de 
Manchester visboer John Ar-
cher, die stierf aan een long-
ontsteking na het redden van 
een aantal mensen toen de 
passagiersboot Emma zonk op 
de rivier Irwell in 1828.  
https://www.youtube.com/
watch?&feature=youtu.be 
 

Een lichtere kant heeft Calico 
Printer's Clerk, een oude Lan-
cashire ballade die beschrijft 
hoe de verteller zijn vriendin 
verliest. Hier nemen ze een 

oude melodie als uitgangspunt. 
Hier horen we een verrassende 
diepte. Jolly Grinder, ter verge-
lijking, is een veel donkerder 
affaire, gespied met mooie, 
kille akoestische gitaar. De 
grote Lou Killen, die ook een 
versie van het lied opnam, zou 
het ongetwijfeld hebben goed-
gekeurd. 

https://youtu.be/
y8wKvMv60go 
 
Fairport Convention. Hier be-
gon voor velen de belang-
stelling voor folkrock. Carel 
Burghout verwijst in zijn artikel 
naar hoe Harp and a Monkey 
op dit moment in Engeland zo’n 
zelfde effect bewerkstelligt. 
Hieronder het item over 50 jaar 
Fairport., om je herinnering op 
te halen. Ik liep die nacht door 
Breda en in mijn herinnering, 
klopt natuurlijk niet, lag in ie-
der café de elpee Liege&Lief op 
de draaitafel.  
 
https://www.youtube.com/
watch?v=pGWstVDbQoY 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=isQldEg95Z4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=isQldEg95Z4&feature=youtu.be
https://youtu.be/y8wKvMv60go
https://youtu.be/y8wKvMv60go
https://www.youtube.com/watch?v=pGWstVDbQoY
https://www.youtube.com/watch?v=pGWstVDbQoY


 11 

 

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 vrijwil-
ligers en deskundigen Bevrij-
dingsdag op dinsdag 5 mei 
2020 in Oisterwijk. Tijdens 
wandelingen en rondleidingen 
verhalen Stadsgidsen, KVL-
gidsen, Werkgroep Struikelste-
nen, Stichting Joodse Begraaf-
plaats en Boswachter Frans 
van nog veelal zichtbare oor-
logsherinneringen. 
  
Een expositie van Heemkunde-
kring 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 inspiratie-

ren. Reserveer tijdig: per acti-
viteit is deelname beperkt en 
VOL=OP. In deze vierde afleve-
ring…..:  
 

Joodse Begraafplaats 
Omstreeks 1740 vestigen de 
eerste Joden zich in Oisterwijk. 
Ze komen van Bohemen en 
Moravië in Duitsland, gaan 
aan de slag als ‘kosjere vleesch
-houwer’ of handelaar, of 
trekken rond als marskramer 
en marktkoopman met Oister-
wijk als uitvalsbasis. Al snel 
organiseren ze zich tot een 
omvangrijke Joodse gemeen-
schap. Die verwerft zich in 
1748 een Joodse Begraafplaats 
in ‘De Poelen’ en in 1758 een 
synagoge aan ‘Het Lindeind’. In 
1761 kopen ze voor 10 gulden 
‘Achter De Boeijens’, een stuk 
grond bij hun begraafplaats. In 
1762 verruilen ze de synagoge 
aan ‘Het Lindeind’ voor een 
aangekocht pand aan ‘Het 
Kerkeind’. Voor het verzorgen 

van synagogediensten kunnen 
ze terugvallen op rondtrekken-
de ‘reis-chevres’. 
In 1809 bereikt de Joodse 
gemeenschap in Oisterwijk 
haar demografische piek: 89 
gezinnen. Daarna ontwikkelt 
zich een gestage ‘uittocht’, 
vooral richting Tilburg. Om-
streeks 1880 richt de Joodse 
gemeenschap in Oisterwijk 
een vereniging op die de be-
graafplaats beheert. Nadat de 
gedecimeerde Joodse ge-
meenschap van Oisterwijk 
haar status als Joodse Ge-
meente in 1908 opheft, ont-
staat een dispuut: bij welke 
Joodse Gemeente moet ze 
zich aansluiten, bij die van 
Tilburg of die van Waalwijk? 
Dit pleit wordt in 1910 in het 
voordeel van Tilburg beslecht. 
Bij het uitbreken van WOII telt 
Oisterwijk nog 45 Joden. Ruim 
de helft heeft de vluchtelin-
genstatus. Een aantal werkt bij 

Oisterwijk in WOII – WOII in Oisterwijk 

Onbekenden bekladden in 1998 de ommuring van de Joodse Begraafplaats met hakenkruizen en tegelijkertijd onthult het Oisterwijks 
gemeentebestuur een tweede gedenksteen die ditmaal alle 22 omgebrachte Joodse Oisterwijkers wel vermeldt.  Wat bezielt mensen om 
gedenkstenen te bekladden met hakenkruizen?, vraag je je af. Het bewijst nog maar eens dat wij ons ook in deze tijd nog altijd moeten 
laten horen. Niet alleen om dommigheid te veroordelen, meer nog om in perspectief te blijven plaatsen, te duiden en uit te leggen. Bo-
vendien: gun ieder zijn of haar part in een menswaardig bestaan….. 

pakket ondersteunt docenten 
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 Kle-
zmer-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-

http://www.groetenuitoisterwijk.nl
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de Oisterwijkse lederfabriek 
KVL die met Adler & Oppen-
heimer in Duits-Joodse han-
den is. Eind augustus 1942 
deporteert de Duitse bezetter 
22 Oisterwijkse Joden en 
brengt ze om, veelal in Duitse 
‘Vernichtungslager’. Volgens 
een gedenksteen van beeld-
houwer Jan Kaas werken 17 
van hen bij KVL. Van de Joden 
die Oisterwijk weten te ont-
vluchten, keren na WOII enke-
le gezinnen terug.  
Op 4 mei 1950 onthult het 
Oisterwijkse gemeentebestuur 
een gedenksteen voor de Ois-
terwijkse  oorlogsslachtoffers: 
21 Joodse namen ontbreken. 
Ze zijn ‘vergeten’. In 1965 
vraagt de Gemeenschap van 
Oud-illegale Werkers aandacht 
voor het lot van de Joden in 
Oisterwijk, althans voor dege-
nen die zich tot katholiek heb-
ben laten dopen. In 1998 be-
kladden onbekenden de om-
muring van de Joodse Begraaf-

plaats met hakenkruizen. Te-
zelfdertijd onthult Oisterwijks 
gemeentebestuur een tweede 
gedenksteen die ditmaal alle 
22 omgebrachte Joodse Ois-
terwijkers wel vermeldt.  
 

In 2012 start een renovatie 
van de Joodse Begraafplaats. 
In 2015 draagt Vereniging 
Israëlitische Begraafplaats 
Oisterwijk het eigendom over 
aan Stichting Joods Begrafenis-
wezen Brabant, terwijl Stich-
ting Behoud Joodse Begraaf-
plaats Oisterwijk ijvert voor 
het onderhoud. In 2016 is de 
renovatie nagenoeg afgerond. 
In 2017 ontstaat de Werk-
groep Struikelstenen Oister-
wijk die donatieacties gene-
reert voor Struikelstenen  bij 
voormalige woningen van de 
Joodse oorlogsslachtoffers in 
Oisterwijk. In 2019 legt de 
Duitse kunstenaar Gunther 
Demnig de eerste elf Struikel-
stenen, in de loop van 2020 

gevolgd door nogmaals elf. Elk 
van de 22 Struikelstenen ver-
meldt naam, geboortejaar, 
sterftejaar en sterftelocatie, 
veelal een Duits vernietigings-
kamp.  
 

Anno 2020 is van de synago-
gen aan ‘Lindeind’ en 
‘Kerkeind’ niets meer over. 
Aan die laatste herinnert nog 
wel de (sic) ‘Jodenkerksteeg’ 
ter plaatse die Kerkstraat en 
Hoogstraat verbindt. Beide 
gedenkstenen bevinden zich 
bij het oorlogsmonument aan 
de Gemullehoekenweg. De 22 
Struikelstenen liggen (en  ko-
men deels  nog) voor de voor-
malige huizen van de Joodse 
oorlogsslachtoffers. Ook de 
ommuurde Joodse Begraaf-
plaats is er nog altijd, verscho-
len op ‘Landgoed De Honds-
berg’ in de Oisterwijkse bos-
sen, met een afgesloten toe-
gangspoort halverwege de  
Hondsbergselaan. Ze is één 

van de oudste Joodse Begraaf-
plaatsen in Noord-Brabant, 
telt ruim 200 graven, 164 graf-
stenen met Hebreeuwse en 
Jiddische opschriften en een 
metaheerhuisje.  
 

In het kader van ‘Oisterwijk in 
WOII – WOII in Oisterwijk’ op 
Bevrijdingsdag 5 mei vertelt 
een gids u tijdens uw rondlei-
ding op deze Joodse Begraaf-
plaats over dit alles, over be-
grafenisrituelen (‘lewaja’) en 
over nog veel meer. Uit res-
pect voor de Joodse traditie 
draagt u een hoofddeksel. 
 

Jos Creusen 

 

 

 

Oorlogsstandbeeld voor de gebroeders Schut —Bevrijdingsplein  
Oisterwijk 29 april 2014 

Oorlogsstandbeeld Gevleugelde vrijheid Oisterwijk—Een ab-
stracte bronzen sculptuur waarin een slang, een bekken, handen 
en de vleugels van een vogel zijn verwerkt. 
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Wat ik al jaren merk in mijn 
reis door de wereld van de 
"traditionele" muziek, is dat 
traditie iets is wat je er zelf 
van maakt.  Iedereen die 
werkt met traditionele muziek 
is aan het onderhandelen met 
het verleden en er zijn veel 
tradities. Voor Andy Irvine, is 
Mozaik de multiculturele folk-
band van zijn dromen, een 
soort van ultieme wereldwijde 
String Band, een internatio-
naal ensemble dat niet alleen 
muziek uit een breed scala aan 
culturen kan uitvoeren, maar 
die talloze invloeden ook kan 
verwerken tot een geheel 
nieuw geluid. Mozaik beweegt 
moeiteloos van Celtic naar 
OldtIme naar Oost-Europese 
muziek, met ingewikkelde 
arrangementen die de zang 
van Andy en Bruce aanvullen. 
 
Mozaik is voor Andy Irvine de 
multiculturele folkband van 
zijn dromen.  Maar of hij zich 
daar bij het begin van zijn 
muzikale loopbaan al echt 
bewust van was, is natuurlijk 
maar zeer de vraag. Muziek 
interesseerde hem. En zijn 

smaak, ook als rechtgeaarde 
Ier, ging verder dan tot aan  
pubsongs à la The Dubliners. 
Andy Irvine, voor wie muziek 
zijn leven was en is, reisde al 
vroeg de hele wereld over en 
hij  was bijzonder geïnteres-
seerd in al die verschillende 
soorten muziek en instrumen-
ten waar hij mee in aanraking 
kwam. Dat begon natuurlijk al 
in Ierland waar hij Dónal Lunny 
de onmiskenbare powerhouse 
op bouzouki, gitaar en bodhrán 
ontmoette en samen met zan-
ger Christy Moore en Liam 
O'Flynn, op uilleann pipes en 
tin whistle vormden ze de le-
gendarische groep Planxty 
(waarin later nog enkele cory-
feeën). Hun eerste drie albums 
zijn nog altijd legendarisch en 
het was vruchtbaar zoeken in 
de Keltische nalatenschap, die 
dankzij het muzikale kunnen 
van de groepsleden tot prachti-
ge resultaten leidden. Luister 
maar eens naar de fenomenale 
overgang in het eerste nummer 
van het eerste album van de 
groep waar Raggle Taggle Gyp-
sy dankzij de uilleann pipes 
van  Liam O’Flynn heel natuur-
lijk overvloeit in de oude Ierse 
harptune Tabhair Dom Do 
Lamh. 
  
Bruce Molsky,  de Amerikaanse 
fiddler en bespeler van de 5-
snarige banjo, bracht oude 
melodieën en liedjes uit zijn 
geboorteland mee en ook hij 
droomde er al lang van om 
samen te werken met mensen 
uit landen met een andere 
muzikale traditie zowel in in-
strumenten als in  melodieën 
en zo te zorgen voor een nieuw 
geluid dat toch natuurlijk aan-
voelde. Het Bulgaars/
Hongaarse muzikale genie, 
Nikola Parov (Zsaratnok, River-
dance Band), geen vreemde 

keuze na het lange verblijf van 
Andy in het oude Bulgarije, 
bracht ook allerlei voor ons 
exotische instrumenten mee 
naar de mix (gadulka, gaida, 
kaval, gardon, fluiten, klarinet, 
gitaar en nyckelharpa). En 
Rens van der Zalm (Fungus, 
Wolverlei, Owee, Frank Boeij-
en, Youp van ‘t Hek, …..), die 
Andy ontmoette op  zijn reis 
naar Oost-Europa. Hij had hem 
leren kennen als een van de 
beste allround muzikanten op 
viool, mandoline, lage fluitjes, 
uillean pipes en gitaar, bracht 
de typische Nederlandse aan-
dacht voor details in mooie 
melodieën mee.  
 
Zo werd MOZAIK voor Andy 
Irvine de band waar hij al jaren 
van droomde. Maar dromen  
zijn het mooist als ze ook nog 
werkelijkheid worden. En dat 
duurde in dit geval, supergroe-
pen in de popmuziek zijn 
meestal sneller gevormd en 
vallen ook eerder uit elkaar, 
tot begin 2002 toen ze in Au-
stralië samen kwamen in dat 
nogal shabby motel, niet iets 

waar grootheden uit de pop-
muziek hun gezicht wilden 
laten zien, om  deze multicultu-
rele superband, de droom van 
Andy Irvine, te verwezenlijken. 
Maar de magie tussen de vijf 
muzikanten was er en dat was 
voldoende.  
 
Al was de start ook meteen 
problematisch. Andy Irvine en 
Rens van der Zalm waren bezig 
met een tournee door Nieuw-
Zeeland en Australië en daar 
zou de rest bij aansluiten, maar 
Donal Lunny was er niet. Hij 
arriveerde een dag te laat van-
uit Dublin, omdat hij niet in de 
gaten had dat 2002 geen 
schrikkeljaar was, dus februari 
geen 29 dagen telde. Nikola 
Parov en Bruce Molsky zaten 
ondertussen in een allesbehal-
ve comfortabel onderkomen, 
waar ze hun wachttijd maar 
nuttig besteedden door alvast 
een oldtime melodietje op 
gadulka en fiddle in te stude-
ren.  
 
Toen ze elkaar eindelijk zagen 
op 1 maart in Rye (Victoria), 

                                 The Long And The Short Of It 

 

EINDELIJK BROEDT MOZAIK  

 HAAR DERDE MUZIKALE EI UIT 
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stadje aan zee, begonnen ze 
maar meteen met het inoefe-
nen van de nummers voor een 
album dat ze wilden opnemen. 
‘Live from the Powerhouse’ 
werd bij twee optredens in 
Brisbane opgenomen, het was 
het album van een supergroep 
op het gebied van de folkmu-
ziek maar werd uiteindelijk pas 
in 2004 uitgebracht.  De recen-
sies van de kenners waren 
veelbelovend. Hoeveel goeds 
konden we van deze groep 

nog verwachten? Daarvoor 
moesten we wel geduld heb-
ben.  
 
In November 2005 begonnen 
ze in de opnamestudio van 
Nikola Parov net buiten Boe-
dapest aan de opnames van 
hun eerste studio-album waar-
voor ze in januari en april van 
dat jaar nieuw materiaal had-
den ingeoefend.  Changing 
Trains werd in 2006 door de 
groep eerst in Australië uitge-

bracht, maar pas nadat het 
door Donal Lunny in Dublin 
opnieuw gemixt was ver-
scheen het in de herfst van 
2007 ook in de rest van de 
wereld. Nu achteraf gezien 
kwam dat tweede album er 
dus al betrekkelijk snel. En we 
werden niet teleurgesteld. 
  
“Ja we wonen ook zo ver uit 
elkaar. En het valt niet mee 
om af te spreken, want het 
moet allemaal maar passen in 
onze eigen agenda’s”, zei Andy 
me toen hij alweer jaren gele-
den voor een optreden bij ons 
in Oisterwijk was. “Maar jullie 
worden allemaal ouder Andy 
en straks heb je een hoop tijd 
verloren die je ook aan elkaar 
had kunnen geven om iets 
nieuws te maken. En als ik dan 
jouw verhalen hoor over de 
geweldige inspiratie die jullie 
van elkaar krijgen…..” 
Misschien kwam het door de 
concerten ter gelegenheid van 
de 70ste verjaardag van Andy 
Irvine op 17 juni in 2012 waar 
ze elkaar allemaal weer tegen-
kwamen of  door de reis van 
Andy Irvine en Rens van der 
Zalm door een erg koud en 
winters Australië een maand 
later? Wat met Parachilna wel 
een erg mooi album oplever-
de. Maar de afgelopen jaren 
kreeg ik erg vaak positieve 
verhalen over opnames in de 
studio van Nikola Parov waar 
niet alleen zijn kookkunst 
weer voortreffelijk was maar 
ook de sfeer in zijn studio,  

mede door de aanwezigheid 
van de traditionele zangeres 
Chrysoula Kechagioglou die op 
4 nummers meezingt. Ze 
bracht de warme wind en 
kleur van haar geboorteland 
Griekenland mee naar de op-
namestudio. Andy stuurde 
eerst de rest van  de groep 
een opname met liedjes waar-
op ze zong en in een mum van 
tijd vond de rest dat ze haar 
moesten uitnodigen. “Ze paste 
perfect in de groep en door 
haar goede humeur en vocale 
kwaliteiten kregen ook wij de 
inspiratie waar we naar zoch-
ten,” zeiden Andy en Rens,.“Ze 
geeft een geheel nieuw kleur-
bereik aan Mozaik’s palet.”  
 
Andy en Bruce namen voor de 
overige tracks ook de zang 
voor hun rekening en de in-
strumentale tracks werden 
gecomponeerd door Dónal en 
Nikola (met de prachtig om-
floerste stem van Ágnes 
Herczku op Gyimes). Maar die 
opnames waren al in 2015 
klaar en inmiddels waren we al 
weer vier jaar verder. Hoe 
kwam het? Had het te maken 
met Andy’s angst en afkeer 
van platenmaatschappijen, die 
hij had opgelopen in het begin 
van zijn carrière? Toen Planxty 
tekende bij Polydor maar ze 
achteraf vast bleken te zitten 
aan Coulter-Martin die hen 
voor weinig geld konden door-
verkopen aan die grote maat-
schappij. Van hun eerste al-
bums werden miljoenen 
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exemplaren verkocht, maar 
zelf hielden ze er weinig aan 
over. Het bekende verhaal.   
 
De voorbije 5 jaar hebben we 
het meerdere malen met Andy  
en Rens over dit album gehad 
dat dus in 2015 is opgenomen 
en Rens was daar al meteen 
heel duidelijk over: “We heb-
ben echt een heel goed album 
gemaakt.” Maar er moest nog 
van alles: mixen, teksten en 
foto’s verzamelen en uitbren-
gen.” Zelf de verantwoorde-
lijkheid als groep nemen over 
wat je uitbrengt, niet meer 
afhankelijk zijn van grote 
maatschappijen, daar heb ik 
begrip voor. Maar we moesten 
nu toch wel erg lang wachten 
op het eindproduct….. In 2017 
had Nikola er nog eens naar 
gekeken en ook Ton Snijders in 
Nederland werd  nog inge-
schakeld voor aanvullende 
opnames en uiteindelijk zorg-
de Leon O’Neill in 2018 voor 
de finale mix en mastering. 
 

 Maar nu ligt ‘The Long and 
the Short of it’ dan toch in 
mijn cd-speler. En niettegen-
staande de overvloed aan 
vocale en instrumentale talen-
ten die beschikbaar zijn bin-
nen het kwintet zelf, zou een 

nieuw Mozaik-album niet 
compleet zijn zonder ten min-
ste één speciale gast. ‘The 
long and the short of it’ vormt 
daarop geen uitzondering, met 
Chrysoula Kechagioglou, een 
gerenommeerde Griekse tradi-
tionele zangeres met een bij-
zonder mooie stem. Alle drie 
haar bijdragen op dit album 
zijn top. Ze variëren over een 
breed emotioneel bereik, van 
een zachte bries, tot een 
spookachtige setting van een 
gedicht van Napoleon Lapathi-
otis (die zichzelf dood schoot 
in 1944), een vertaling van het 
lied van de Nightingale (een 
traditioneel lied uit Thracië) 
en, om het album te sluiten, 
een prachtige a cappella versie 
van de "Dance Song" Ne-
ratzoula van Chrysoula’s 
grootmoeder die hiermee 
altijd familiefeetjes afsloot.  
 
Ik hoor een album vol liedjes 

en muziek die grenzen over-

schrijden, geen grenzen ken-

nen, waarin flarden uit de 

Appalachen zich vermengen 

met muziek  uit Budapest, de 

Peloponnesos, Peru. En uit al 

die regionale stijlen ontstaat 

een nieuwe kleur waar Andy 

Irvine zo’n beetje als het kom-

pas fungeert. Zijn stem loodst 

ons door verhalen over de 

Peruviaanse walvisvangst of 

Harry Houdini, de ontsnap-

pingskunstenaar die door zijn 

collega’s werd opgesloten in 

een telefooncel waarvan zij de 

deur hadden geblokkeerd. Als 

het goed is, zit hij daar nog 

steeds sinds 1920 in Chicago, 

want je valt niet van je geloof 

als je een ontsnappingskunste-

naar bent. Dónal Lunny ver-

weeft daarbij een vaak inge-

wikkelde maar  passende on-

dersteuning in, rondom en 

over de melodieën en Bruce 

Molsky de Amerikaanse zan-

ger, fiddle- en banjo-meester 

zingt in zijn karakteristieke, 

hoog en verlaten klinkende 

stem over die jonge schoon-

heid waarvan hij de naam niet 

weet, maar die hem zoveel 

pijn en verdriet bezorgt. Mis-

schien dat hij daarom troost 

zoekt bij de ‘Little Carpenter’. 

Volgens Lyle Lovett, zanger en 

kenner van oude songs, een 

religieus liedje over Jezus. En 

Lyle komt uit Texas en daar 

wonen best nog wel wat echte 

gelovigen. En dan leggen ook 

nog Rens van der Zalm en 

Nikola Parov de perfecte be-

geleiding met fluiten en strijk-

instrumenten onder de gevoe-

lige stem van Chrysoula Kecha-

gioglouis. 

Het heeft lang geduurd beste 
Andy, en misschien zie jij hem 
wel eerder Rens, maar albums 
als  ‘The Long and the Short of 
it’ mogen van mij wel vaker 
dan met dit povere gemiddel-
de van eens in de vijf jaar op 
mijn klep vallen.   
 
Genieten van  Mozaik?  
Klik op: 

https://youtu.be/9EtvB0cz6xA 

 

 

 

Tekst: Walter van Brakel 

https://www.irishtimes.com/topics/topics-7.1213540?article=true&tag_person=Nikola+Parov
https://www.irishtimes.com/topics/topics-7.1213540?article=true&tag_person=Chrysoula+Kechagioglou
https://www.irishtimes.com/topics/topics-7.1213540?article=true&tag_person=Chrysoula+Kechagioglou
https://youtu.be/9EtvB0cz6xA
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22 dec 14.30u 
 

Boschoord 
 

Lokale support act: The 
Way 

 

Luisterpopcovers 
 

 

 

22 dec  15.00u 
 

Boschoord 
 

Lakshmi (België) 
 

 

Classic én celtic harp & celtic songs 
  
 

 

€  20,- 

 

19 jan  15.00u 
 

Boschoord 
 

Martin Carthy & John Kirk-
patrick (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 kun-
stenaars en Niki Jacobs & 
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 Klezmer-
begeleiders Nikitov 

 

€  20,- 
(combi-
dagticket) 

Overzicht GUO-(concert)serie 2019/2020  

Reserveer je GUO-tickets voor een uniek muzikaal programma 

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

Eindredactie: Walter van Brakel 

 

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

Hartstikke bedankt voor GUO-(concert)serie 
2019/2020,  GUO-Maten! 
==> V-fonds (donatie)  
==> Gemeente Oisterwijk (subsidie) 
==>WebCeleb (design en hosting GUO-website)  
==> Rabobank Hart van Brabant (ledendonatie) 
==> Fletcher Hotel Boschoord Oisterwijk (faciliteiten) 
==> Stichting Jacques de Leeuw (subsidie) 
==> Fonds podiumkunsten Performing Arts Fund NL (subsidie) 
==> Ediat/Adrem Intermediagroep (uitgave GUO-krant) 
==> MIGO Maatschappelijk Innovatiefonds Gemeente Oisterwijk

(subsidie) 


