
   

 

GUO MUZIEKMAGAZINE  
Maandelijks digitaal muziekmedium van 
GUO-concerten Groeten Uit Oisterwijk   

editie januari 2020            

Voor haar vijfde concert uit 
serie 2019/2020 verwelkomt 
GUO-concerten Groeten Uit 
Oisterwijk op zondagmiddag 
19 januari twee folkiconen 
uit Engeland: Martin Carthy 
& John Kirkpatrick. Dit GUO-
concert in Fletcher Hotel 
Restaurant Boschoord, Ge-
mullehoekenweg 143 in Ois-
terwijks bos- en vennenge-
bied begint om 15.00u. Zo-

biedt Boschoord aan GUO-
bezoekers aantrekkelijke tarie-
ven voor lunches, diners en 
overnachtingen. Hiervoor is 
reserveren  noodzakelijk via 
administra-
tie@hotelboschoord.nl. 
 
Martin Carthy en John Kirkpa-
trick zijn twee levende legen-
des die in de voorbije zestig 
jaar elk hun stempel drukten 

op de Engelse folkscene. Beide 
sterkhouders delen een verle-
den met het iconische morris 
tunes album ‘Plain Capers’ uit 
1976, via Albion (Country) 
Band en folkrockband Steeleye 
Span tot brassband Brass 
Monkey. En als charismatisch 
duo geven ze nog altijd met 
veel plezier, toewijding en 
vakmanschap concerten boor-
devol op en top Engelse story-
telling folksongs en traditione-
le dancetunes voor een gemo-
tiveerd, luisterbereid publiek.    
 
Martin Carthy  
Na zijn debuut, bijna zestig 
jaar geleden, ontwikkelt Mar-
tin Carthy zich tot toonaange-
vend muzikant in de Britse 
folkscene. Zijn levenslange 
vernieuwingsdrang levert 
vijftig albums op waarvan tien 
als solo-artiest. En dat leidt in 
2014 tot de ‘BBC Radio 2 Life 
Time Achievement Award’, 
uitgereikt in een tot de nok 
toe gevulde Royal Albert Hall 
in Londen waar laureaat Mar-
tin met dochter Eliza het pu-
bliek trakteert op zijn mooiste 
werk door de jaren heen.  
 
Hij loopt nu tegen de tachtig 
en generaties singer-
songwriters zijn schatplichtig 
aan hem, onder wie Bob Dy-
lan, Simon & Garfunkel en 
Richard Thompson. Kenmer-
kende wapenfeiten: zijn war-
me stem, percussief én melo-
dieus gitaarspel in unieke 
toonzettingen, pionierswerk 
om folk en rock te combineren 
tot folkrock, BBC-2 tv-docu 

lang voorradig verkoopt GUO 
vanaf 14.00u de laatste tickets 
aan haar zaalkassa. Maar de 
voorverkoop gaat als de brand-
weer. Dus wie  zeker wil zijn, 
reserveert nu al via  
https:/www.veiligreserveren.nl/
ticketshop3.0/?o=GUO582396. 
GUO rekent geen bijkomende 
reserveringskosten. Ook parke-
ren bij Boschoord is voor GUO-
bezoekers gratis. Bovendien 

MARTIN CARTHY & JOHN KIRKPATRICK 

TWEE FOLKICONEN  
BIJ GUO OP 19 JANUARI 2020 

mailto:administratie@hotelboschoord.nl
mailto:administratie@hotelboschoord.nl
https://www.veiligreserveren.nl/ticketshop3.0/?o=GUO582396
https://www.veiligreserveren.nl/ticketshop3.0/?o=GUO582396
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‘Originals’ en..... 
‘Scarborough Fair’. Deze 
traditional verwijst naar de 
jaarlijkse kermis in het 
gelijknamige kuststadje in York-
shire. 
 
Scarborough Fair  
Nadat hij eerst Hatfield en later 
het Londense  Hampstead ach-
ter zich laat, verzeilt Martin 
Carthy al jong in Yorkshire. 
Daar pikt hij begin jaren zestig 
‘Scarborough Fair’ op, een 
traditional die teruggrijpt naar 
een middeleeuws lied uit 
Schotland. Hij laat er een arran-

gement op los en plaatst dat op 
zijn debuutalbum. Paul Simon 
kopieert het met Art Garfunkel 
tot wereldhit, terwijl Bob Dylan 
het integreert in zowel ‘Don’t 
Think Twice, It’s All Right’ als 
‘Boots of Spanish Leather’. Na 
jarenlang het nummer ge-
claimd te hebben, geeft Paul 
Simon in 2000 alsnog de credits 
aan Martin Carthy en zingen ze 
het samen tijdens een concert 
in Londen.   
 
Behalve als arrangeur en ver-
tolker van zulke traditionals, 
groeit Martin Carthy evenzeer 

wordt gezongen, raakt John 
Kirkpatrick al jong verslingerd 
aan de traditionele ceilidh-, 
country- en morrisdance cul-
tuur. Hij sluit zich aan bij de 
Hammersmith Morris Men en 
ontwikkelt zich er vocaal en 
instrumentaal om de morris-
dansen te kunnen begeleiden. 
Hij verschijnt solo, in duo’s, 
akoestische en elektrische 
formaties. Vocaal, maar vooral 
als virtuoos instrumentalist is 
hij een instituut en een inspi-
ratie voor jongere generaties 
in eigen land en daarbuiten.  
 

In de loop der jaren laat hij zijn 
sporen na in The Albion Coun-
try Band, Magic Lantern, The 
Richard Thompson Band, 
Umps and Dumps, Steeleye 
Span, Brass Monkey, Trans-
Europe Diatonique (met Tos-
caan Riccardo Tesi en Bask 
Kepa Junkera), Band Of Hope, 
Home Service en vele morris-, 
country- en ceilidh- dans-
bands. In duo speelt hij met 
individuele leden van Steeleye 
Span en Fairport Convention, 
onder wie  Sandy Denny en 
met Shirley Collins, Gerry 
Rafferty, Roy Bailey, Pere Ubu, 

uit tot pionier die folk en rock 
versmelt tot folkrock. Hij zet 
de toon in Steeleye Span, Albi-
on (Country) Band, Brass 
Monkey, Blue Murder, Ro-
gue’s Gallery en Water-
son:Carthy. Daarin vormen 
klasbakken van twee families, 
onder wie zijn vrouw Norma 
Waterson, een superformatie 
met onder andere het alom 
geprezen ‘Gift’ uit 2010 als 
resultaat.  
 
Ook vormt hij de helft van drie 
‘koningskoppels’: met wijlen 
fiddlewizard Dave Swarbrick 

uit Fairport Convention, met 
zijn getalenteerde dochter, 
vocaliste/fiddler Eliza en met 
zanger, accordeonist, trekhar-
monica- en concertinavirtuoos 
John Kirkpatrick. Met Eliza 
opent Martin Carthy in sep-
tember 2018 GUO-
concertserie 2018/2019. Ter 
plekke stemt hij in om in eerst-
volgende serie terug te komen 
met John Kirkpatrick. Dat krijgt 
nu dus zijn beslag.  
 
John Kirkpatrick 
Afkomstig van Chiswick (West-
Londen) in een gezin waar veel 

Loudon Wainwright III e.v.a. 
  
Radio- en theaterwerk      
Als songwriter, componist, 
choreograaf en artistiek leider 
is hij betrokken bij meer dan 
zestig  radio- en theaterpro-
ducties voor onder andere  
The (New) Victoria Theatre in 
North Staffordshire en The 
Orchard Theatre Touring Com-
pany uit Devon. Met de Albion 
Band speelt hij de National 
Theatre Producties ‘Lark Rise‘ 
en ‘Candleford’.  En als uitvoe-
rend muzikant is hij te beluis-
teren op maar liefst meer dan 

tweehonderd opnames.  
 
Voor zijn enorme verdiensten 
voor de Engelse folkmuziek 
ontving John Kirkpatrick in 
2003 de ‘English Folk Dance 
and Song Society's Gold Bad-
ge’. En in 2010 kreeg hij de 
‘BBC Radio 2 Folk Award’ als 
‘Musician Of The Year’.  

 
Al weer jaren woont hij in 
Shropshire. Nog altijd danst hij 
er zijn morrisdances in The 
Shropshire Bedlams die hij in 
1975 zelf oprichtte. Soms slui-
ten zijn vier zoons Jobie, Benji, 
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George en Fergus aan. Anders 
wel in familieband Kirkophany 
die zich toelegt op ceilidh dan-
cetunes.  
 
Martin Carthy & John Kirkpa-
trick: hoeveel Engelser kun je 
ze krijgen? En natuurlijk: Hoe 
lang krijgen ze nog de tijd om 
te laten horen dat de tijd nog 

altijd geen vat op ze krijgt? 
Dus mis ze niet! En reserveer 
uw ticket op tijd! 
 

  Lunch vóór middagconcert?  

  Diner na middagconcert? 

 Overnachting met ontbijt?  

 Gereduceerde tarieven voor 
GUO-bezoekers? 

Mail naar: admin-

 
Martin Carthy & John Kirkpat-
rick in beeld & geluid? Check 
https://youtu.be/K0RxW-
MG7D8 
 
Jos Creusen 
 
 

istratie@hotelboschoord.nl  
Digitale ticketreservering?  
Check https://
www.veiligreserveren.nl/
ticketshop3.0/?o=GUO582396 
 
GUO rekent 0 (= NUL!) euro 
toeslag bij ticketreservering!  
Parkeren bij GUO-concert-
locatie Boschoord is gratis! 
 

Muziek in 2019... 
een persoonlijke kijk van Carel 

Het is weer de tijd voor de 
lijstjes. Ik houd dat niet zo bij, 
maar ik wil wel graag een aan-
tal mooie momenten delen. Ik 
kreeg het verzoek eens terug 
te blikken op het jaar 2019 in 
muzikale zin. Ik zou best kun-
nen vertellen over het mooie 
Supersister concert van Robert 
Jan Stips, dat ik onlangs mocht 
meemaken, of over de nieuwe 
CD van Nick Cave, Ghosteen. 
Maar ik zal me hieronder be-
perken tot die muziek die 
hoort bij GUO (als dat al te 

definiëren valt): folk, america-
na, roots, world, singer-
songwriter, ….. Afijn: muziek 
met wortels. 
 
Mijn muziekjaar wat betreft 
nieuwe CD’s begon in februari 
toen er een nieuw album van 
Michael Chapman verscheen. 

Ik ben al fan van Chapman 
sinds 1970, toen ik hem voor 
het eerst zag spelen, op de 
zwart-wit tv, in het VPRO pro-
gramma Picknick. De volgende 
dag meteen naar de plaatselij-
ke platenzaak om Fully Quali-
fied Survivor te kopen, en 
sindsdien een fan van de heer 
Chapman. 
 
Michael begon als folksinger 
met jazzinvloeden en speelde 
solo in kroegen en clubs. Hij 
voorzag in zijn levensonder-

houd als leraar kunst en foto-
grafie. Af en toe blikt hij in 
songs nog terug op dat be-
roep, maar in 1970 werd mu-
ziek zijn metier met het uitko-
men van zijn eerste LP, Rain-
maker, en een toernee door 
Engeland met Rick Kemp (later 
Steeleye Span), Mick Ronson 
(later o.a. David Bowie en 
Dylan) en Keef Hartley. Zijn 
tweede langspeler, het hierbo-
ven genoemde Fully Qualified 
Survivor is het enige van de 
ongeveer 40 albums van Chap-

mailto:administratie@hotelboschoord.nl
https://youtu.be/K0RxW-MG7D8
https://youtu.be/K0RxW-MG7D8
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
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man dat enigszins een hit was. 
Daarvoor is zijn wrange humor 
en zijn wat knerperige stem te 
weinig mainstream. Hij heeft 
zich er echter nooit door laten 
afschrikken en is altijd zijn eigen 
weg gegaan. I 
 
n de jaren zeventig werd hij 
steeds meer een rocker, in de 
jaren tachtig greep hij terug op 
de meer door folk geïnspireer-
de pop met bijvoorbeeld het 
prachtige Navigation en sinds 
2000 is hij regelmatig samen 
gaan spelen met jongere musici 
die door hem geïnspireerd zijn 
(Thurston Moore van Sonic 

Youth, Hiss Golden Messen-
ger) en maakte hij behoorlijk 
experimentele muziek 
(bijvoorbeeld op The Revenge 
of The Clayton Peacock en 
Pachyderm) 
 

True North is, zoals heel veel 
Chapman-CD’s van de afgelo-
pen jaren, een combinatie van 
nieuw werk en oude(re) songs. 
Hier zijn zes van de elf num-
mers wel eens ergens  ver-
schenen, vaak wel op een 
enkel in eigen beheer uitge-
brachte CD overigens. Dat 
oude werk krijgt dan wel een 
nieuw jasje, zodat het in de 
sfeer van de plaat past. Chap-

man is nooit de vrolijkste ge-
weest. Zijn werk is doordrenkt 
van zelfbespiegeling, spijt over 
wat geweest is en niet terug-
komt, ouder worden en angst 
dat door zijn vele toeren zijn 
lief wel eens bij hem weg kan 
gaan (dat is bij mijn weten 
nooit gebeurt, zijn levensge-
zellin is nog steeds Andru 
Makin, die in totaal op vier 
hoezen afgebeeld is). Drank 
speelde ook lange tijd een rol 

in teksten (op True North staat 
een nummer genaamd Full 
Bottle, Empty Heart), maar 
Chapman is na een stevige 
hartaanval al jaren ‘teetotal’. 
Humor heeft hij ook altijd 
gehad, soms zit er een grijns in 
het meest wrange nummer…. 
 
Op True North wordt de te 
verwachten somberheid on-
derstreept door het cellospel 
van Chapman’s buurvrouw 
Sara Smout (ook al te vinden 
op het eerdere album The 
Polar Bear) en een klagelijke 
pedal steelgitaar van niemand 
minder dan B.J. Cole (onder 
andere Procol Harum). Vreem-
de eend in de bijt is Bon Ton 
Roolay, een soort eigen take 
op een cajun nummer dat 
Chapman al lang met groot 
plezier speelt in zijn live sets. 
Ik had liever een nummer 
gehoord dat meer in de lijn 
van de rest lag, wat bijvoor-
beeld wel het geval is bij een 
ander nummer dat hij al lan-
ger solo speelt, Youth is 
Wasted on the Young, waarin 
zo ongeveer alle ingrediënten 
van een ‘typisch Chapman 
nummer’ bij elkaar komen. 

There are so many things we 
could have done 
So many songs we left unsung 
So many tales we could have 
spun 
So many ties we left undone 
So many fights we could have 
won 
So many times we were only a 
pawn 
But Youth is wasted on the 
young 
 

Folklegende Bridget St. John 
zingt mee op een aantal num-
mers. In After all this Time 
kijken ze terug op hun samen-
werking in de jaren zeventig, 
en wellicht nog iets meer. 

Measured words or thought-
less silence, 
Which can hurt the most 
Which can cause the distance 
Between two people, once so 
close? 
 
Na het uitkomen van de CD 
hebben ze samen een tournee 
door het Verenigd Koninkrijk 
gemaakt, waarbij Bridget in 
haar set een aantal nummers 
van Michael zong en in Mi-
chael’s set verscheen om hem 
bij een aantal nummers bij te 
staan.  
 
Ik hoop nog altijd dat Michael 
een keer optreedt bij GUO. Ik 
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heb hem diverse keren zien 
spelen in Tilburg, maar de 
laatste tijd komt hij niet zo 
vaak deze kant op. 
 
Ondanks mijn grote trouw aan 
Michael is True North toch 
niet de enige CD van dit jaar 
geworden. Die eer deelt hij 
met een andere artiest die ik 
ook eind jaren zestig leerde 
kennen: Leonard Cohen.  
 

Na het overlijden van de zan-
ger met de diep gruizige 
 stem leek het afgelopen met 
zijn muziek. Er verschenen nog 
wat legale en minder legale 
CD’s van live optredens, met 
name de BBC CD met optre-
dens tijdens de Julie Felix 
show in 1967. Veel belang-
stelling, uitgedrukt in een 
documentaire, was er voor zijn 
muze Marianne Frederickson, 
die hij ontmoette op het ei-
land Hydra waar hij in de vroe-
ge jaren zestig verbleef en 
waar hij op feestjes af en toe 
de gitaar van de folkzangeres 
Julie Felix (ja inderdaad) afpak-
te om ook wat te spelen en te 

Cohen op Hydra, vroege jaren zestig 

zingen.  

Cohen’s carriere als zanger is 
inmiddels wel bekend; hoe hij 
van ‘man met gitaar’ op de 
 eerste drie albums opschoof 
naar een voller geluid op de 
volgende releases, met al 
vroeg een plek voor viool en 
ud, via een enigszins mislukt 
uitstapje met Phil Spector en 
het vreselijk onderschatte 
Recent Songs naar Various 
Positions met zijn kapot geco-
verde hit Halleluja om na een 
trits zeer succesvolle door 
keyboards gedreven albums 
en een tegenvallend Dear 
Heather af te sluiten met de 
fraaie Popular Problems en 
Old Ideas. Daarna kwam een 
album uit, You Want It Darker 
waarbij de al doodzieke Cohen 
nog slechts haast gesproken 
vocalen kon aanleveren. De 
muziek werd grotendeels ach-
teraf gerealiseerd.  

You Want It Darker was een 
kort album. Er was geen enkele 
aanwijzing bij het uitkomen 
ervan dat er nog meer materi-
aal zou zijn. En dan was er op-
eens in november Thanks For 
The Dance. De doodzieke Co-
hen zingt en declameert  in zijn 
huiskamer. Daarna gaat zoon 
Adam eerbiedig en zorgvuldig 
de begeleidende muziek produ-
ceren, met hulp van leden van 
Cohen’s band en met Daniel 
Lanois. Waar You Want It Dar-
ker een laatste blik op de we-
reld was, neemt Cohen op 
Thanks For The Dance onder 
andere afscheid van zijn (vele) 
liefdes:  
 

I should have seen it coming 
After all I knew the chart 
Just to look at her was trouble 
It was trouble from the start 
Sure we played a stunning 
couple 
But I never liked the part 
It ain't pretty, it ain't subtle 
What happens to the heart 
 
Maar er is ook ruimte voor 
reflectie over zijn rol als schrij-
ver en zanger, en net als in het 
eerdere Tower of Song waarin 
hij Hank Williams wel ‘honderd 
verdiepingen hoger’ acht. is hij 
er behoorlijk laconiek over:  
 
I was always working steady 
But I never called it art 
It was just some old convention 
Like the horse before the cart 
(Happens to the Heart) 
 

Zo is hij ook over zijn geliefdes 
niet altijd even lovend: 
 

I loved your moods, I loved the 
way 
They threatened every single 
day 
Your beauty ruled me, though I 
knew 
’Twas more hormonal than the 
view 
(Moving On) 
 
In Night of Santiago toont Co-
hen zich nog een keer de mees-
ter van het erotische gedicht 
als hij een nacht van een 
‘gypsy’ met een ‘maiden’ be-
schrijft: 
 

Her thighs they slipped away 
from me 
Like schools of startled fish 
Though I've forgotten half my 
life 

I still remember this 
Now, as a man I won't repeat 
The things she said aloud 
Except for this, my lips are 
sealed forever 
And for now 
And soon there's sand in every 
kiss 
(Night of Santiago) 
 

Opmerkelijk hier is de macho 
toon als je de ontmoeting 
vergelijkt met de ontmoeting 
die hij beschrijft in zijn eerste 
hit, Suzanne. In dat lied voert 
Suzanne hem mee naar de 
rivier waar ze samen staren 
naar wat er gebeurt en er 
allengs achter komen dat hun 
liefde niet lichamelijk maar 
spiritueel is. In Night of Santia-
go gebruikt Cohen beelden uit 
een gedicht over ontrouw van 
de door hem bewonderde 
Argentijnse dichter Lorca en 
vindt er aan de rivier heel iets 
anders plaats: 
 
Then I took off my necktie 
And she took off her dress 
My belt and pistol set aside 
We tore away the rest 
 
The night of Santiago 
And I was passing through 
So I took her to the river 
As any man would do 

Thanks for the Dance, het 
titelnummer, is al eens ge-
bracht door Cohen’s toenmali-
ge vriendin Anjani Thomas, 
maar neemt uiteraard op een 
postuum album een heel an-
dere gedaante aan. Cohen 
bedankt niet alleen zijn part-
ners maar iedereen die met 
hem ‘gedanst’ heeft. Het is het 
ultieme afscheidsnummer, in 
het midden van het album. 

In It’s Torn komen, in heel 
simpele bewoordingen maar 
in een prachtig beeld het per-

soonlijke en het politieke van 
Cohen’s werk bij elkaar, met 
een echo naar het eerdere 
Anthem uit 1992, waarin hij 
de schoonheid van het onvol-
maakte prees: There is a crack 
in everything, that’s how the 
light gets in. Hier is die troost 
er niet meer, overal zijn scheu-
ren maar geen licht~ 
 
You kick off your sandals 
And shake out your hair 
It's torn where you're dancing 
It's torn everywhere 
 
It's torn on the right 
And it's torn on the left 
It's torn in the centre 
Which few can accept 
(It’s Torn) 
 
In The Goal beschrijft hij het 
binnen moeten zitten en de 
wereld slechts door een ven-
ster kunnen waarnemen als 
een gevangenis. Tegelijkertijd 
is ‘the goal’ naast het gevang 
ook het doel van al wat je 
denkt te hebben geleerd: 
 
No one to follow 
And nothing to teach 
Except that the goal 
Falls short of the reach 
(The Goal) 
 

Puppets is een opsomming 
van een ieder die een mario-
net is, namelijk wij allemaal. 
De verwijzingen naar 
‘Germans and Jews’ en beel-
den van in as gelegde streken 
doen denken aan Cohen’s 
vroege dichtbundels en valt 
voor mij lyrisch gezien wat uit 
de toon in het geheel. Het 
wordt meteen gevolgd door 
The Hills, waarin Cohen God 
dankt voor de pillen die het 
leven nog enigszins dragelijk 
maken en bitter vaststelt dat 
het zelfs te laat is voor spijt: 

https://genius.com/Leonard-cohen-the-night-of-santiago-lyrics#note-18520675
https://genius.com/Leonard-cohen-the-night-of-santiago-lyrics#note-18520675
https://genius.com/Leonard-cohen-the-night-of-santiago-lyrics#note-18520675
https://genius.com/Leonard-cohen-the-night-of-santiago-lyrics#note-18520673
https://genius.com/Leonard-cohen-the-night-of-santiago-lyrics#note-18520673
https://genius.com/Leonard-cohen-the-night-of-santiago-lyrics#note-18520673
https://genius.com/Leonard-cohen-the-night-of-santiago-lyrics#note-18520673
https://genius.com/Leonard-cohen-the-night-of-santiago-lyrics#note-18520666
https://genius.com/Leonard-cohen-the-night-of-santiago-lyrics#note-18520666
https://genius.com/Leonard-cohen-the-night-of-santiago-lyrics#note-18520666
https://genius.com/Leonard-cohen-the-night-of-santiago-lyrics#note-18520666
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My animal howls 
My angel's upset 
But I'm not allowed 
A trace of regret 
 
Daarna volgen coupletten 
over een ‘she’ die op zijn pad 
zal stappen. Is het een engel 
die hem bij de hand neemt, of 
heeft hij het hier over een 
reïncarnatie? 
 
And she will be born 
To someone like you 
What I left undone 
She will certainly do 
(The Hills) 
 
Cohen verlaat ons vervolgens 
met de raad niet naar hem te 
luisteren. Hij bereikt het te-
genovergestelde, je wilt na dit 
album meer, al weet je dat 
het niet gaat komen….. 
 
Listen to the butterfly 
Whose days but number three 
Listen to the butterfly 
Don't listen to me 
 
Listen to the mind of God 
Which doesn't need to be 
Listen to the mind of God 
Don't listen to me 
(Listen to the Hummingbird) 
 
 

Gedenkwaardige concerten  
Er waren in 2019 veel gedenk-
waardige concerten in de GUO
-reeks.  
 
Als ik er dan toch twee mag 
uitlichten (dit artikel gaat ten-
slotte om mijn beleving van 
het muziekjaar 2019) dan zijn 
het wel de concerten van 
Matthews Southern Comfort 
(wat een geweldige band heeft 
Ian Matthews weer bijeenge-
bracht) en dat van de Henry 
Girls, ook al waren het er twee 
in plaats van drie.  
 
Ik draai de bij het concert ge-
kochte CD’s van beide groepen 
geregeld en de poster van de 
Henry Girls hangt mooi inge-
lijst aan de muur in mijn huis-
kamer.   
 
Brons gaat naar Guy Davis, 
voor zijn inzet en menselijk-
heid zowel als voor zijn muziek 
en zang. 
 
Carel Burghout 

En terwijl wij met aandacht het 
artikel van Carel lazen, bereik-
te ons het nieuws dat op don-
derdag 26 maart in Venlo het 
nieuwste album van Matthews 
Southern Comfort uitkomt. Hij 
zit lekker in zijn vel, dat was al 
bij GUO dit jaar te horen. En  
omringd met topmuzikanten 
waar we in Nederland best 
trots op mogen zijn, heeft hij 
hier zijn nieuwe ik gevonden. 
The New Mine is dan ook de 
titel van het album dat hij op 
die dag presenteert. 
 
 ‘Matthews Southern Comfort’ 
is eigenlijk de naam van Iain 
Matthews’ eerste soloalbum, 
destijds geholpen door leden 
van Fairport Convention. Dit 
project zou daarna uitgroeien 
tot band. Hoewel voortdurend 
wisselend van samenstelling 
weet Iain zich steeds met top-
musici te omringen, waarbij de 
hand van de meester onmis-
kenbaar blijft.  
 
In februari 2020 komt de band 
met een nieuw album ge-
naamd ‘The New Mine.’ Het 
vele toeren in de afgelopen 
twee jaar heeft een sterke 
samenhang en strakheid in de 

band gecreëerd die terug te 
horen is op dit nieuwe al-
bum.  Op donderdag 26 maart 
komt de band het resultaat live 
laten horen in Venlo. 
 
Gevraagd naar de inhoud en 
stijl, zegt Matthews alleen dat 
het album nog meer diversiteit 
heeft dan zijn voorganger “Like 
A Radio” uit 2018. Het album 
bevat tien nieuwe composities 
en twee covers, waaronder 
een adembenemende versie 
van Joni Mitchells’s 90’s klas-
sieker “Ethiopia.”  
 
Het componeren binnen de 
band lijkt een geheel nieuwe 
verfijning en dimensie te heb-
ben bereikt. Het epische door 
Matthews en multi-
instrumentalist BJ Baartmans 
geschreven “A Secret Is Gone” 
is een duidelijk bewijs daarvan. 
 
Walter van Brakel 
 
  
  
 

 

 
 
  

Het Laatste Nieuws 
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Onder de vlag van ‘Oisterwijk 
in WOII – WOII in Oisterwijk’ 
viert GUO-concerten Groeten 
Uit Oisterwijk in samenwer-
king met nog meer Oister-
wijkse organisaties, hun vrij-
willigers en deskundigen Be-
vrijdingsdag op dinsdag 5 mei 
in Oisterwijk. Tijdens wande-
lingen en rondleidingen ver-
halen Stadsgidsen, KVL-
gidsen, Werkgroep Struikel-
stenen, Stichting Joodse Be-
graafplaats en Boswachter 
Frans van nog veelal zichtba-
re oorlogsherinneringen. 
  
Een expositie van Heemkun-
dekring De Kleine Meijerij, 
met filmdocu’s van Oisterwijk 

In Beeld en lezing van Henk 
van der Linden, getuigt van 
Oisterwijks lief en leed in 
WOII. De expositie blijft na 5 
mei nog enkele dagen open 
voor klasbezoeken van Oister-
wijkse scholen die zich hier-
voor aanmelden. Een digitaal 
inspiratiepakket ondersteunt 
docenten om hun leerlingen 
voor te bereiden. Henk van 
der Linden bewerkt zijn lezing 
tot publicatie 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-

AFLEVERING 5: 
ROTTERDAMS PUIN IN 
OISTERWIIJKS BOS  

Oorlogsleed vergelijken voelt 
ongemakkelijk. Maar nuchter 
geturfd trekt WOII qua ver-
woesting in Rotterdam diepe-
re sporen dan  in Oisterwijk. In 
Nederland barst WOII los op 
14 mei 1940 met het Duitse 
bombardement op Rotterdam. 
Het oorlogsvenijn in Oisterwijk 
zit eerder in de staart. Met het 
verzet dat op 5 september 
1944 bij ‘Haarens Broek’ een 
locomotief laat ontsporen. 
Met Britse bommenwerpers 
die op 16 september 1944 een 
munitietrein bij station Oister-
wijk laten ontploffen. Met 

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, ditmaal zelfs twee. 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 de vijfde afleve-
ring…..: 

Oisterwijk in WOII – WOII in Oisterwijk 
Afleveringen 5 en 6:  

Rotterdams puin in Oisterwijks bos / 
Expo Heemkundekring De Kleine Meijerij 

http://www.groetenuitoisterwijk.nl
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Duitsers die in oktober 1944 in 
en om Oisterwijk bruggen 
opblazen tegen oprukkende 
geallieerden. Toch verbindt 
een lugubere oorlogsherinne-
ring kop en staart, Rotterdam 
en Oisterwijk, voor eeuwig 
met elkaar.....  
 
In 13 ampele minuten rukken 
Duitse bommenwerpers op 14 
mei 1940 het historische 
stadshart uit  Rotterdam. De 
vlammenzee laat 5 miljoen 
kubieke meter verwrongen, 
versmolten en smeulende 
brokstukken na. Daags erna 
begint het puinruimen. Geen 
herstelplan. Handen uit opge-
stroopte mouwen. Niet lullen 
maar poetsen. Geen woorden 
maar daden. Niet al te lang 
getreurd om de teloorgang 
van die chaotische, vieze, ou-
de stad. Verstand op nul, blik 
op oneindig. Alleen al van de 
monumentale panden gaan er 
144 verloren die met enig 
beleid herbouwd hadden kun-
nen worden.  
 
In 28 weken ontdoen 18.000 
tewerkgestelde werklozen de 
stad van haar puinzooi. Met 
kiepwagens en scheppen dem-
pen ze Blaak, Rotterdamse 
Schie, Schiedamsesingel. Hon-
derden vrachtwagens storten 
puin in Spaanse Polder, Kra-

lingse Plas, Noorderhaven en 
op opslagterreinen rondom. 
Dan nog puilt Rotterdam uit 
van haar puin. Distributie over 
heel Nederland biedt soelaas. 
Lang leve Nederland – Trans-
portland met haar praktische 
handelsgeest, doorvoerhaven 
Rotterdam avant la lettre 
voorop.  
 
Zo breekt een 600-jarige stad 
rigoureus met haar verleden, 
breekt ze haar eigen hart, ziel 
en zaligheid. En de fantoom-
pijn ettert voort. 
 
Rotterdams puin gaat naar 
Hoek van Holland, Heerhugo-
waard, Hilversum. Naar Leeu-
warden voor de aanleg van 
haar vliegveld. Tijdens de na-
oorlogse wederopbouw wordt 
het vermalen tot korrelbeton 
om te verwerken in muren van 
huizen in het Dordtse Wielwijk 
en Kleinpolder in Overschie. 
  
De poldergeschiedenis kan 
hertekend als bij de afgraving 
van een afwateringssloot bij 
Urk de steensoort 
‘Vrouwenkop’ bovenkomt. 
Volgens Museum Nieuw Land 
in Lelystad wijst de archeolo-
gische vondst namelijk op 
Romeinse nederzettingen. Tot 
in 2011 blijkt dat het Rotter-
dams puin uit WOII betreft. 

Met tonnen daarvan zijn in de 
jaren ‘40 in de Noordoostpol-
der dijken aangelegd. Een knik 
in de dijk bij het IJsselmeer 
heet niet voor niets 
‘Rotterdamsche Hoek’.  
 
Tijdens WOII profiteert ook de 
Duitse bezetter van haar zelf 
gecreëerde Rotterdamse puin. 
Ze verstevigt er paden mee die 
leiden naar munitiedepots 
zodat haar zware voertuigen 
munitie kunnen aan- en afvoe-
ren. Die depots liggen verscho-
len in de bossen bij Steenwijk 
en….. Oisterwijk. Daar ligt het 
Rotterdamse puin sinds 1943 

en nog altijd, op bospaden in 
‘Klein Zwitserland’, bij Goor-
ven, Boshuis Venkraai en De 
Hondsberg.  
 
De stenen getuigen stil maar 
tastbaar van dat Duitse bom-
bardement dat op 14 mei 
1940 het historische stadshart 
van Rotterdam in 13 ampele 
minuten platlegde. Maar ook 
van het Brits-geallieerde lucht-
offensief dat leidde tot de 
explosie van de munitietrein 
die op 16 september 1944 in 
luttele seconden een ravage 
aanrichtte in Oisterwijks 
dorpshart. De munitie in de 

Aan de rand van het landingsterrein in Son ontmoeten Ameri-
kaanse airbornes de buurtkinderen van Sonniuswijk. 
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die hij kent als zijn eigen 
broekzak. 
 
AFLEVERING 6:  
EXPO HEEMKUNDE-
KRING DE KLEINE 
MEIJERIJ 
Op de expositie geeft Heem-
kundekring De Kleine Meijerij 
met foto’s, films, krantenknip-
sels en originele voorwerpen 
een impressie van Oisterwijk, 
haar inwoners en bezetters 
tussen 1940 en 1944 en in de 
voor- en naoorlogse periodes.  
 
Zo is er  aandacht voor de 
beschieting van de Duitse 
munitietrein door geallieerde 
Britse vliegtuigen op 16 sep-
tember 1944. De munitie was 

afkomstig van Duitse opslag-
depots in de Oisterwijkse bos-
sen. Daar stortten Duitse be-
zetters puin op de bospaden 
om het transport door de 
bossen te versoepelen. Dit 
puin was afkomstig van het 
bombardement op Rotterdam 
waarmee Duitsland op 14 mei 
1940 Nederland de Tweede 
Wereldoorlog introk.    
 
De munitie in de trein kwam 
uit die Duitse depots. Zij ver-
voerden het over Rotterdams 
puin op  Oisterwijkse bospa-
den naar het emplacement. Ze 
wilden hun kruit droog hou-
den door het per spoor te 
transporteren naar veiliger 
oorden. De geallieerden ruk-
ten namelijk vanuit België op 

trein was afkomstig van de 
munitiedepots in de Oister-
wijkse bossen. Vanwege de 
opmars van de geallieerden 
vanuit België werd het de 
Duitse bezetters in Oisterwijk 
te heet onder de voeten. Mid-
dels treintransport hoopten ze 
hun kruit in veiliger oorden 
droog te houden. 
 
Deze geallieerde opmars ging 
de geschiedenis in als 
‘Operatie Market Garden’. 
Daarmee poogden de gealli-
eerden vanuit België via Zuid-
Nederland en Ruhrgebied 
door te steken naar het Duitse 
hoofdkwartier in Berlijn. Dit 
‘riskante masterplan’ bleek ter 
hoogte van Arnhem letterlijk 
‘een brug te ver’. Hier hielden 
de Duitse bezetters stand bij 
de brug over de Rijn. Mede 
daardoor werd Nederland in 
het noorden ruim een halfjaar 
na het zuiden bevrijd. Hiervan 
getuigt ‘A Bridge Too Far’ in 

1974 van Cornelius Ryan. Ri-
chard Attenborough verfilmde 
dit boek in 1976.    
              

In het kader van ‘Oisterwijk in 
WOII – WOII in Oisterwijk’ 
wandelt u op Bevrijdingsdag 5 
mei over deze puinverharde 
paden in Oisterwijks bos- en 
vennengebied. Onderwijl 
praat ‘Boswachter Frans’ u bij 
over deze lugubere oorlogs-
connectie tussen Rotterdam 
en Oisterwijk, tussen Duits en 
Engels bombardement, tussen 
kop en staart, tussen toen en 
nu. En over ongetwijfeld nog 
veel meer. Want behalve GUO
-bestuurslid is Frans Kapteijns 
oud-boswachter van Natuur-
monumenten, boeiend rasver-
teller en wandelende encyclo-
pedie rondom deze biotoop 
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richting Zuid-Nederland in een 
poging om via het Ruhrgebied 
door te stoten naar het Duitse 
hoofdkwartier in Berlijn.  
 
De Duitse bezetters hielden 
echter stand bij de brug over 
de Rijn in Arnhem. Voor de 
geallieerden bleek deze vesting 
‘a bridge too far’. Een gelijkna-
mig boek hierover van Corneli-
us Ryan dateert van 1974. Een 
verfilming van Richard Attenbo-
rough volgde in 1976. De op-
mars van de geallieerden staat 
te boek als ‘Operatie Market 
Garden’. De mislukking van dit 
riskante masterplan had tot 
gevolg dat Nederland in het 
noorden pas ruim een half jaar 
na het zuiden werd bevrijd.  
 
De explosie die op 16 septem-
ber volgde op de beschieting 
verwoestte niet alleen de mu-
nitietrein, maar tevens een 
deel van Oisterwijks stadshart. 
Stille getuige is  het oorlogsmo-
numentale kunstwerk ‘Munitie-
trein’. Deze sculptuur prijkt 
sinds 29 oktober 1989 op de 
hoek Joannes Lenartzstraat/

Spoorlaan, nabij de locatie van 
de explosie. De Joodse siersmid 
Nicolaas Müller Jabusch uit 
Oisterwijk verwerkte er ver-
wrongen staal en ijzer in, 
afkomstig van de getroffen 
trein en spoorrails. Andere 
stille oorlogsgetuigen in Oister-
wijk zijn de puinbrokken van 
het bombardement op Rotter-
dam. Nog altijd zijn er enkele 
Oisterwijkse bospaden mee 
geplaveid.    
 
De expositie van Heemkunde-
kring De Kleine Meijerij toont 
meer Oisterwijks leed, maar 
soms ook lief, in oorlogstijd. Zo 
is er aandacht voor de confisca-

tie van KVL als 
‘Wehrmachtsverpflegungsamt’, 
terwijl deze grootste lederfa-
briek van Europa onder Joodse 
directie stond en onder haar 
arbeiders tientallen Joden uit 
Oisterwijk en omgeving telde. 
Een aantal van hen werd ver-
volgd, afgevoerd naar vernieti-
gingskampen en daar omge-
bracht. Stille getuigen daarvan 
zijn de 22 struikelstenen die de 
Duitse kunstenaar Günther 
Demnig op initiatief van Werk-

groep Struikelkstenen Oister-
wijk  vorig en dit jaar voor hun 
toenmalige woningen legde en 
nog gaat leggen.  
 
Ook langs komen de fysieke 
aanwezigheid van Duitse be-
zetters in Oisterwijk, de colla-
boratie onder leiding van Ar-
nold Meijer en zijn Zwart Front, 
de verzetsstrijders en hun da-
den ter plaatse, de beschietin-
gen, vernielingen, invallen en 
executies, het ‘alledaagse’ le-
ven in bezet Oisterwijk, de 
bevrijding door de geallieerden 
eind oktober 1944, de feestelij-
ke bevrijdingsoptocht en de 
Nederlandse regering die haar 

Oisterwijker en historisch 
(oorlogs-)auteur Henk van der 
Linden. Tevens vertoont Oister-
wijk In Beeld doorlopend haar 
filmdocu’s ‘Verzetstrijders van 
de Straat’ over het Oisterwijkse 
verzet en de Oisterwijkse film-
docu ‘Dubbel Buitenspel’ van 
Brabant Remembers. De lezing 
is exclusief voor bezoekers met 
combi-dagticket voor de expo 
op 5 mei, de filmdocu’s zijn er 
gedurende de hele expositiepe-
riode van 5 tot en met 10 mei.  
    
Oisterwijk in oorlogstijd is één 
van de vele lokaal-historische 
thema’s die Heemkundekring 
De Kleine Meijerij onder de 
aandacht brengt. Al meer dan 
zeventig jaar  bestudeert ze de 
geschiedenis en cultuur van de 
plaatsen in haar werkgebied: 
Berkel-Enschot, Biezenmortel, 
Esch, Haaren, Helvoirt, Heukel-
om, Moergestel, Oisterwijk en 
Udenhout. Hun ontstaan en 
ontwikkeling, de mensen die er 
leefden, genealogie, dialect, 
huizen, folklore, monumenten, 
archeologie, kortom de historie 
van de eigen woon- en leefom-
geving.  
 
De leden zijn betrokken bij dit 

erfgoed, doen onderzoek, 
schrijven daarover of werken in 
het Heemcentrum aan de 
Spoorlaan in Oisterwijk. Er zijn 
lezingen, excursies en stadsgid-
sen. Samen werken aan beter 
begrip voor het eigen ‘heem’ 
en het behouden van erfgoed 
voor toekomstige generaties is 
prettiger en efficiënter dan 
alleen. De vereniging kent een 
kwartaaltijdschrift, boekuitga-
ven en een website: 
www .dekleinemeijerij.nl.  
 
Jos Creusen 

 
 

Arnold Meijer en zijn Zwart 
Front in Oisterwijk 

intrek nam in Hotel Bosch en 
Ven aan het Klompven als 
tijdelijke, naoorlogse kabinets-
zetel. 
 
(Noot eindredactie: Arnold 
Meijer was journalist en  op-
richter van “De Rosep(h)”, het 
hotel-restaurant met dezelfde 
naam als z’n woning er schuin 
tegenover: leden  van Zwart 
Front kwamen er geregeld 
samen). 
 
Onderdeel van de expositie 
vormt een lezing over 
‘Oisterwijk in WOII – WOII in 
Oisterwijk’ van oud-

Hier kwam Zwart Front 
vaak samen. Arnold Meijer 
hoefde maar over te steken. 

http://www.dekleinemeijerij.nl
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trio bracht op het GUO-
podium. Eigenlijk dekt 
‘popcovers’ de lading niet. Het 
waren eerder ‘hertalingen’ 
met arrangementen van luis-
terpopsongs  die het jonge trio 
van om de hoek smaakvol naar 
zichzelf toe trok.  

Verbeterslagen 
Uiteraard kan ‘The Way’ nog 
verbeterslagen maken. Bij-
voorbeeld in de variatie van 
zang, instrumentale begelei-
ding, bindteksten en algehele 
presentatie. Maar die ruimte 
voor verbetering hebben ze. 

‘The Way’ had de primeur. Dit 
jonge muziektalent met Roel 
Muselaers uit Oisterwijk 
(cajon, backing vocals) , Wil-
lem Oerlemans uit Moergestel 
(gitaar, backing vocals) en Ayla 
Pijnappels uit Berkel-Enschot 
(leadvocals) trad op zondag-
middag 22 december op bij 
GUO-concerten Groeten Uit 
Oisterwijk. Het lokale trio was 
support act voor hoofdact 
Lakshmi (fijne zang, spranke-
lende, afwisselend klassieke 
en celtic harp). Een experi-
ment dus, met een   vuurdoop 
voor dapper trio ‘The Way’. En 
met voor GUO de vraag of ze 
de combi jong lokaal muziek-
talent / hoofdact voor herha-
ling vatbaar vond.  
 
Hoe zou de groepssound op 
toegestuurde MP3-tjes in het 
echt, live voor een publiek, op 
het podium uitpakken? Hoe 
zou het publiek reageren? Hoe 

zou de dubbele affiche organi-
satorisch en technisch uitpak-
ken? Tenslotte moest de con-
certdag vroeger beginnen qua 
podium- en techniekopbouw, 
moest er vroeger worden 
gesoundcheckt, moest de 
concertaanvang worden ver-
vroegd van 15.00 naar 14.30 u, 
moest na de support act voor-
al ook geluidstechnisch een 
snelle podiumswitch gereali-
seerd worden, moest alles 
naar binnen en buiten goed 
gecommuniceerd worden, 
enz…… 
 
Antwoord: het ‘experiment’ is 
met verve geslaagd. Dankzij de 
extra inspanningen van de 
GUO-vrijwilligers, de welwil-
lende medewerking van 
hoofdact Lakshmi , de positie-
ve reacties van onze bezoekers 
én van The Way en de fraaie 
‘popcovers’ van Britney Spears 
tot Amy Winehouse die het 

Jong lokaal muziektalent blijft welkom op GUO-podium 

Ge(s)laagde vuurdoop ’ The Way’  

Wie had dat ooit kunnen bedenken? Een lokaal trio, als support act voor Lakshmi, dat de aandacht van het publiek trok én vasthield in 
een openingsact,  met ‘luisterpopsongs’. Want ‘popcovers’ dekte de lading niet. Eerder waren het hertalingen van smaakvolle luisterpop 
waarmee dit jonge trio uit Midden-Brabant het publiek verraste. De potentie is er, evenals de ambitie.  
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De potentie is er, evenals de 
ambitie. En juist daarvoor stelt 
GUO haar podium graag be-
schikbaar. Want waar zou je 
beter die progressie kunnen 
boeken dan op een podium, 
live, in het echt, voor een 
‘kritisch’,  gemotiveerd luiste-
rend, zittend publiek? 
 
Conclusie: ook in de toekomst 
blijft GUO haar podium be-
schikbaar stellen voor jong, 
lokaal muziektalent als sup-
port act vóór haar hoofdacts. 
Maar wel binnen haalbare 
grenzen. Zo kan GUO contrac-
tueel niet elke hoofdact ertoe 
verplichten hieraan medewer-
king te verlenen. Bovendien is 
het niet altijd organisatorisch 
en technisch  uitvoerbaar. En 
ook voor support acts houdt 
GUO kwaliteitsnormen aan. 
Maar verder: daar waar het 
kan, mag het wat GUO betreft. 
Graag zelfs!   
  
Daarom: GUO-concerten 
Groeten Uit Oisterwijk nodigt 
jong muziektalent uit Oister-
wijk en omgeving uit om podi-
umervaring op te doen als 
support act voor haar concer-
ten. De organisatie stelt geen 
strikte eisen aan leeftijd, 
woonplaats en muziekgenre, 
maar geeft voorkeur aan jonge 
muzikanten tot ergens in de 

twintig uit Oisterwijk en omge-
ving die een zit-/luisterpubliek 
ongeveer twintig minuten kun-
nen boeien. 
 
Boschoord 
Sinds enkele jaren zijn de GUO-
concerten thuis in Fletcher 
hotel-restaurant Boschoord 
aan de Gemullehoekenweg 143 
in Oisterwijk.  Daar staat jaar-
lijks op zondagmiddagen tus-
sen september en mei een 
serie GUO-concerten gepland. 
Alle optredende beroepsmuzi-
kanten uit binnen- en buiten-
land hebben een internationale 
reputatie. Hun repertoire om-
vat folk, world,  americana, 
klassiek, singer-songwriter en 
allerlei cross-overs. De muziek-
genres van de support acts 
hoeven niet overeen te komen 
met die van de hoofdacts.  Juist 
andere genres kunnen een 
verfrissende uitwerking heb-
ben. Zolang ze maar een zit-/
luisterpubliek kunnen boeien 
met welk repertoire dan ook. 
 

De GUO-technici stellen zich-
zelf en hun geluidset beschik-
baar om de support act desge-
wenst uit te versterken. In dat 
geval is er op zondagochtend 
een soundcheck. Het jonge 
muziektalent speelt als support 
act een set van zo’n twintig 
minuten vóór de hoofdact. 

Deelnemers ontvangen geen 
gage, spelen voor de podiumer-
varing en krijgen gratis toegang 
tot het concert van de hoofd-
act. Ze worden meegenomen in 
de publiciteit die GUO ver-
spreidt via haar website, socia-
le media, seizoenskrant en 
persberichten. 
 
Belangstellende muzikanten 
kunnen zich aanmelden bij 
groetenuitoisterwijk@home.nl. 
Gelieve een up to date groeps-
biog (inclusief leeftijden en 
woonplaatsen van muzikan-
ten), een digitale persfoto 
(minimaal 1 MB), een techni-
sche rider met stage plan en 
een link naar een beeld- en 
geluidopname mee te sturen. 
In GUO-locatie Boschoord is 

geen piano of vleugel aanwe-
zig. GUO-concerten Groeten 
Uit Oisterwijk laat aan alle in-
zenders weten of ze in aanmer-
king komen.  
 
Meer info over GUO-concerten 
Groeten Uit Oisterwijk? Check 
www.groetenuitoisterwijk.nl 
      

 Jos Creusen                            

mailto:groetenuitoisterwijk@home.nl
http://www.groetenuitoisterwijk.nl
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es, de fiddlevirtuoos, ‘dan kom 
ik toch met mijn gitarist Dennis 
Cahill voor een pak minder? 
Want ontvangst en sfeer bij  
jullie is altijd top. Daar doen we 
het voor.’ En dus geeft hij ‘s 
avonds dan ook nog even een 
fiddle workshop. Want in de 
wereld van dit soort muzikanten 
staat geld niet op nummer 1.... 

De mooiste folkalbums  
van 2019 door  

Henk Hoogenstraaten 

 
01. Lankum - The Livelong Day 
Een indrukwekkend maar fragiel 
meesterwerk. 
Onder liefhebbers is al heel lang 
bekend dat het Ierse Lankum 
een folksensatie is. Zelfs ver 
buiten het eigen genre groeit de 
bewondering voor het kwartet 
uit Dublin. Wat heeft het voor 
zin om steeds weer Ierse klas-
siekers uit te voeren? Lankum 
maakt haarfijn duidelijk dat de 
Ierse folktraditie van generatie 
op generatie wordt doorgege-
ven. ‘The Wild Rover’ bijvoor-
beeld is vooral bekend van Do-
nal Maguire, die weer de versie 
van Pat Usher van het album 
‘The Usher Family’ uit 1974 als 
voorbeeld had. Lankum tilt zulk 
repertoire ver boven de middel-
maat uit… songs very much 
rooted within the dirt and peat 
of Ireland. Lankum is in staat 
om een joviaal publiedje om te 
draaien in een tale of sadness 
and destitution. Lankum eert 
traditionele Ierse liederen als 
heiligdom, maar staat tegelijker-
tijd een metamorfose toe. 
Lankum pakt niet zomaar reper-
toire, ze doen intensief research 
en selecteren dan de nummers 
die ze naar hun hand kunnen 
zetten.  

02. Rowan Rheingans (GB) - 
The Lines We Draw Together 
03. Wannes Cappelle, Broeder 
Dieleman & Frans Grapperhaus 

 

(Be, Ned) - Dit is de bedoeling 
04. The Lasses (Ned) – Undone 
05. Martin Simpson (GB) - 
Rooted (2-cd) 
06. Bird in the Belly (GB) - 

Neighbours and Sisters 
07. Gerard van Maasakkers 

(Ned) - Ik Loop 
08. VA. (Karine Polwart, Julie 
Fowlis e.a.)(GB) - The Lost 
Words, Spell Songs 
09. Sido Martens (Ned) - De 
Melanchool  

Sido: ‘Die verzuiling was zo 
slecht nog niet: je had de VARA 
dinsdag, de KRO op donderdag 
en zo had elke omroep zijn 
eigen dag, je hoorde van alles, 
alle varianten kwamen wel 
voorbij. Een rijk muzikaal spec-
trum. Nu bepaalt de netmana-
ger welke liedjes er gedraaid 
worden en dat zijn vaak dezelf-
de of varianten op hetzelfde 
thema. Slechte ontwikkeling. 
Muziek is te veel een consump-
tieartikel geworden.‘ 

10. The Trials of Cato (Wales-
Eng) - Hide and Hair 
11. Joan Shelley (VS) - Like the 

River loves the Sea 
12. Caoimhín Raghallaigh & 
Thomas Bartlett (Ierl-VS) – 
13. Rachel Harrington (VS) - 
Hush the Wild Horses 
14. Aurélie Dorzée, Tom 
Theuns & Michel Massot (Be) 
– Elixir 
15. Rhiannon Giddens (& 
Francesco Turrisi) (VS, Ita) - 
There is no Other 
16. Järventaus & Dluzewski 
(Zwe) - Jorden Svart 
17. Bill Callahan (VS) - 
Shepherd in a Sheepskin Vest 
18. Rachel Sermanni (Schotl) - 
So It Turns 
19. Luke Jackson (GB) – Jour-
nals 
20. The Unthanks (GB) - The 
Lines (3-cd) over de Hull triple 
trawler tragedy (1968), poëzie 
over  de Eerste wereldoorlog 
en de gedichten van  Emily 
Brontë, kreeg  een viersterren 
beoordeling in  The Guardian. 
  

En, buiten ‘mededinging’, bo-
vendien van 2018 , voegt uw 
eindredacteur hier een eigen 
‘bonus’ aan toe: Lakshmi (Bel.) 
- My singing Bird - Bloed-
mooie (tweede) CD van deze 
vocaliste/klassiek en Celtic 
harpiste die op 22 december 
2019 bij GUO overtuigde met 
een fijn, klein concert waar-
mee we de Kerst in konden. 

Lijstjestijd 
Het was weer lijstjestijd. Som-
mige mensen zijn daar dol op 
en pluizen gretig kranten en 
bladen uit om te kijken wat 
daar allemaal bij staat. Er zijn 
bijna geen cd-winkels meer. 
Eens was er een tijd met infor-
matie over nieuw werk, zoals 
in de tijd van The Beatles, toen 
hele programma’s op het laat-
ste moment werden veran-
derd omdat Sergeant Pepper 
uitkwam of The White Album 
dat in zijn geheel werd uitge-
zonden. En programmamakers 
vonden dat zulk baanbrekend 
werk dat daar gewoon tijd 
voor moest worden vrijge-
maakt. Niks geen radiobazen 
die bepaalden wat disc-
jockeys in hun programma 
wel/niet mochten draaien. Als 
iets belangrijk was, dan werd 
daar tijd voor gemaakt. Ook in 
de muziek.   
 
Programma’s in Nederland als 
Vrije Geluiden op zondagoch-
tend zouden toen niet zomaar 
even van de buis verdwijnen.  
Je hoefde je nooit de vraag te 
stellen: Hebben we iets moois 
gemist? Wij van GUO vinden 
natuurlijk dat u zelf de beste 
criticus bent. Als u geniet van 
een zanger, zangeres of groep 
dan hebt u natuurlijk gelijk. 
Maar soms mag u zich laten 
leiden door iemand anders. Of 
muziek ontdekken waar u nog 
nooit mee in aanraking bent 
gekomen. Welke richtlijnen 
hield de samensteller aan bij 
het bepalen van zijn of haar 
keuze? Lijstjestijd wil dus niets 
anders zeggen dan terugkijken 
naar de oogst aan muziek en 
vergelijken of er muziek is 
waar wij hetzelfde over den-
ken. Of iets nieuws in ontdek-
ken.  
 
Wij klopten  aan bij Henk Hoo-
genstraaten  over wat hij de 
mooiste folkalbums van 2019 
vond. En kwamen vaak namen 
tegen van mensen die wij 
kennen van optredens bij 
GUO. Of die we graag hadden 
willen hebben, zoals The Gloa-
ming, maar die wij als groep 
financieel noch technisch kon-
den bieden wat ze vroegen. 
’No sweat,’ aldus Martin Hay-

EIND VAN HET JAAR? LIJSTJESTIJD…! 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hull_triple_trawler_tragedy_(1968)
https://en.wikipedia.org/wiki/Hull_triple_trawler_tragedy_(1968)
https://en.wikipedia.org/wiki/Emily_Bront%C3%AB
https://en.wikipedia.org/wiki/Emily_Bront%C3%AB
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‘Dikke. Pret. Bonanza.’ Zo 
heet de nieuwe roman van Jos 
Creusen die op uitkomen staat 
bij Uitgeverij Aspekt. De au-
teur presenteert zijn boek op 
zondag 26 januari vanaf 
15.00u in Fletcher Hotel Res-
taurant Boschoord, Gemulle-
hoekenweg 143 in zijn woon-
plaats Oisterwijk. Hij draagt 
voor uit eigen werk, geeft een 
interview en signeert. Rob 
Rieter (eigen composities met 
soundscapes en Chapman-
stick) en LOYF (Light On Your 
Feet; Nederlandstalige herta-
lingen van Engelstalige rock-
classics met vocalen, gitaar en 
digitale accordeon) verzorgen 
de muzikale omlijsting. Boven-
dien halen ze muziek binnen 
via YouTube.  
 
Ook de roman zit boordevol 
muziek. Hoe kan het anders? 
Naast auteur en taalkundige is 
Jos Creusen al ruim 40 jaar 
drijvende kracht achter de 
jaarlijkse concertseries GUO-
concerten Groeten Uit Oister-
wijk en haar voorlopers. Een 
uit de hand gelopen hobby die  
in een gepassioneerde levens-
missie ontaardde.  
 
 
 

 
Door het jubelende land 
Voor de  boekpresentatie op 
26 januari reserveren belang-
stellenden tickets via 
www.groetenuitoisterwijk.nl. 
Het entreebedrag (10 euro) 
ontvangen ze retour bij aan-
schaf van de roman ter plekke 
(cash, geen pin!).  
 
Vanaf 27 januari is de roman 
te koop in alle boekhandels. 
Bovendien trekt de boekpre-
sentatie, zowel met als zonder 
live muziek, door het jubelen-
de land. Op zaterdag 1 februa-
ri signeert de auteur van 13.30 
tot 16.30u in boekhandel Bru-
na Oisterwijk.  
 
Meer boekpresentaties, sig-
neersessies en avondvullende 
voorstellingen in bibliotheken, 
boekhandels, theaters en huis-
kamers worden geagendeerd 
op auteurswebsite 
www.joscreusen.nl.  
 
Inhoud 
Bij een NL nazaat van een 
Belgische vluchteling uit D’n 
Grooten Oorlog is een kwart 
van het bloed dat door    d’ 
aderen stroomt Vlaams. Gebo-

ren in 1956 groeit hij op in het 
epicentrum van het univer-
sum: op Brabants klapzand, 
daar waar Kempen en Meijerij 
elkaar kussen. Amper ander-
halve turf raakt hij gemangeld 
tussen laaggeletterdheid en 
vrooms katholicisme. Gods 
tripartiet oog ziet alles, behal-
ve tevreden is te nooit goed 
en hoewel van het concert des 
levens niemand een program 
krijgt, ontbolstert een geboren 
duppie nimmer tot heitje. 
     
Anderhalf docent helpt hem 
inzien dat hij zich met 
‘talenknobbel’ en ‘creatief 
associatief denkvermogen’ kan 
ontworstelen aan zijn arbeide-
ristische komaf. Eenmaal taal-
wetenschapper klampt hij zich 
vast aan zijn ingebakken enga-
gement: betekenisvol verschil 
maken voor ‘ons soort men-
sen’. Juist zij kastijden hem, 
zelfverklaard atheïst met 
zelfbeeld als ‘vreemde vogel in 
de bijt’. Totdat hij bij ‘ons 
soort mensen 2.0’ een ontwa-
penende zielsverwantschap 
ervaart. Een zielsverwant in-
spireert hem tot zijn dream 
come true: het auteurschap. In 
zijn debuut kruipt hij uit schulp 
en keurslijf en rekent hij af 
met bloedverwanten, loon-
slaafdrijvers en slippendra-
gers.     
 
Opzet  
In 10 hoofdstukken, count-
down aflopend van X naar I, 
gelardeerd met songteksten 
die de auteur verweeft met 
zijn levenswandel, ontrolt zich 
een semi-autobiografische 
sleutelroman. Als toemaat een 
appendiks met titeltrax van  
songs, gerangschikt op arties-
tennaam, van Z tot A, linkend 
naar YouTube. Dikke. Pret. 
Bonanza. is lees-, luister- én 
kijkverdrijf.  
 
Van KUT naar KUL 
Jos Creusen (Tilburg, 1956) 
studeerde Letteren aan de 
KUT en was in vorige levens 
docent, journalist en expert 
(wetenschappelijk docent, 
onderzoeker, methode-
ontwikkelaar, publicist, advi-
seur) in taal, onderwijs en 
migratie aan de KUL. Naast 
schrijven is muziek zijn levens-
missie. Sinds eind jaren 70 

organiseert hij concerten voor 
wie nog luisteren wil, waarbij 
artiesten en bezoekers op 
elkaars schoot kruipen.  
 
Coördinaten 
GUO-concerten Groeten Uit 
Oisterwijk: 
 www.groetenuitoisterwijk.nl  
 
Auteurspagina: 
 www.joscreusen.nl  
 
Uitgeverij Aspekt: 
 www.uitgeverijaspekt.nl  
 
Dikke. Pret. Bonanza.  
Auteur Jos Creusen.  
ISBN 978-94-6338-750-7.  
NUR 300.  
Paperback.  
530 pagina’s.  
Winkelprijs 27,95 euro.  
 
Vanaf 27 januari in alle boek-
handels. 
 
Boekpresentatie op zondag 26 
januari vanaf 15.00u in  
Boschoord Oisterwijk. Info & 
reserveringen: 
www.groetenuitoisterwijk.nl 
 
Signeersessie op zaterdag 1 
februari van 13.30 tot 16.30u 
in Boekhandel Bruna Oister-
wijk. 
 
Overige activiteiten: 
 www.joscreusen.nl 
 
De auteur levert een beperkt 
aantal gesigneerde exempla-
ren tegen winkelprijs. Buiten 
zijn woonplaats Oisterwijk 
komen daar verzendkosten bij.  
Mail hiervoor naar:  
info@joscreusen.nl. 
 
Auteur aan huis, met of zonder 
live muziek? In uw huiskamer 
of andere gezellige locatie? 
Doe ’ns gek en  mail ook hier-
voor naar:  
info@joscreusen.nl. 
      

http://www.groetenuitoisterwijk.nl
http://www.joscreusen.nl
http://www.groetenuitoisterwijk.nl
http://www.joscreusen.nl
http://www.uitgeverijaspekt.nl
http://www.groetenuitoisterwijk.nl
http://www.joscreusen.nl
mailto:info@joscreusen.nl
mailto:info@joscreusen.nl
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Het is inmiddels meer dan 10 
jaar geleden dat Lakshmi haar 
eerste cd ‘Gloomy Winter – 
Celtic Songs and Ballads’ uit-
bracht. Toen was hier de zo-
veelste golf van opwinding 
over Keltisch repertoire al 
weer tanende. Vlaanderen had 
Kadril en Eva de Roovere om 
fier op te zijn. Wij hadden hier 
weliswaar nog altijd Sido Mar-
tens, alom door critici gepre-
zen, maar wie luisterde daar 
nog naar? Om dat mooi te 
vinden, moest je moeite doen. 
En wie wou dat nog?  
 
Dus is Sido na de zoveelste 
poging maar gestopt met het 
uitbrengen van nieuw werk 
waar je geen feestje op kon 
bouwen. Hier moest je naar 
luisteren en over nadenken. 
Dank je wel Sido, hoed af, 
omdat je zo lang stroomop-
waarts roeide…. 
 

Muzikanten die in Nederland 
zomaar zondermeer worden 
gewaardeerd omdat ze goed 
zijn? Dat lijkt almaar gecompli-
ceerder te worden. Wil je nog 
nieuw werk van Sido horen 
dan moet je naar  het verre 
noorden van ons land, naar 
Friesland waar misschien nog 
een enkeling geïnteresseerd is 
in wat hij nu nog maakt.  
 
Noord, zuid: vanwaar die bar-
rières, al helemaal voor mu-
ziek? Dus sloop vanuit Vlaan-
deren a lady in black op kouse-
voeten het zuiden van ons 
land binnen. Om preciezer te 
zijn: op 22 december bij GUO 
in Oisterwijk. En wel met het 
resultaat van meer dan 10 jaar 
onafgebroken zoeken naar 
Keltische melodieën (nou ja, 
wat heet onafgebroken: ze 
kreeg ‘tussendoor’ ook nog  
even twee kinderen). Overgo-

ten volgens traditioneel recept 
en met heldere stem die je 
doet wegdromen naar een 
ver,  mythisch verleden. Daar 
hadden op deze zondagmid-
dag toch nog enkele tientallen  
mensen belangstelling voor. 
En dat lieten ze in hun enthou-
siaste reacties weten alsof ze 
zichzelf, elkaar of ons nog 
moesten overtuigen. 
  
‘Oh, wat was dat mooi!’ hoor-
den wij al in de pauze en ook 
na afloop toen bezoekers  
langs ons heen liepen. ‘En ze 
heeft zo’n mooie stem,  licht 
en sprankelend.’ Ik hoorde 
zelfs nog iemand zeggen,  
inderdaad een wat oudere 
dame: ‘Dit hoor je in Neder-
land toch niet meer.” En ze 
klonk alsof ze dat als een ge-
mis beschouwde.  
 

Met een pauzedrankje binnen 

 handbereik dacht ik daar over 
na. Is in Nederland luisteren 
(naar muziek, naar elkaar, zo 
niet sowieso zondermeer) een 
achterhaald begrip geworden? 
Links-rechts ingehaald door 
hotseknots lang leve de lol 
spektakel, toeters en bellen? 
Met Soundmix– en andere 
shows  als de maat der dingen, 
als welhaast enige voorbode 
naar succes? Ook zonder ge-
waarborgd vakmanschap, 
klasse, toewijding, …..? Nee, 
dan Lakshmi….. 
 
Lakshmi Matthieu werd gebo-
ren te Gent (1981) en volgde 
aldaar harples bij Martha 
Szabo aan de Muziekacade-
mie, waar ze in 2000 met lof 
afstudeerde. Ze zette haar 
harpstudie verder aan het 
Koninklijk Conservatorium van 
Brussel in de klas van de we-

Lakshmi overtuigt bij GUO 
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reldvermaarde Suzanna Mildo-
nian. Ze behaalde het diploma 
Meester in de muziek met 
Grote Onderscheiding en ver-
volmaakte zich bij de gere-
nommeerde harpdocente 
Erika Waardenburg  aan het 
Conservatorium te Utrecht. 
Tijdens haar conservatorium 
 

studies werkte ze mee aan het 
project ‘House Music’ van het 
Festival van Vlaanderen Gent, 
en ze trad op als soliste in het 
Concerto voor fluit en harp 
van W.A Mozart, met het 
Jeugd- en Muziekorkest van 
Antwerpen. Lakshmi speelde 
met tal van jeugd-, amateur- 
en professionele orkesten in 
binnen- en buitenland en volg-
de masterclasses bij tal van  
internationale harpdocenten. 
 
Sinds 2004 is ze regelmatig 
actief als freelance harpiste in 
orkesten als het Vlaams Radio 
Orkest, het Vlaams Symfonie-
orkest, het Orkest der Lage 
Landen en Il Novecento van 
The Night of the Proms 
(tournees in Frankrijk en Duits-

land). Vanaf het schooljaar 
2005-2006 is zij verbonden als 
harpleerkracht aan de Muziek-
academies van Gent, Ware-
gem en Meise. 
 
Gefascineerd door de Ierse 
harp en Bretonse volksmuziek, 
toch zeker daar waar vooral de 

Keltische harp centraal staat, 
groeide een repertoire aan 
traditionele volksmelodieën 
en liederen waarbij zij zichzelf 
begeleidt op de harp en waar-
mee ze geregeld optreedt. In 
oktober 2008 kwam haar eer-
ste CD "Gloomy Winter" uit, 
waarop ze tien van haar mooi-
ste liederen bundelde. Haar 
liefde voor de harp ontstond 
reeds op heel jonge leeftijd 
tijdens het horen van muziek 
op Keltische harp, die vooral in 
landen als Ierland, Schotland 
en Bretagne op hoog ni-
veau  bespeeld wordt. Dit 
bleef haar grote passie, ook 
tijdens haar verdere opleiding 
op de klassieke pedaalharp en 
ze besloot dan ook zich in het 
bijzonder in te zetten voor de 

promotie van de Keltische 
harp die (ook) toen in de Lage 
Landen nog niet als een 
‘volwaardig’ instrument werd 
beschouwd. Ze organiseert 
daarvoor jaarlijks evenemen-
ten die in het teken staan van 
Keltische traditionele muziek 
voor harp en reist geregeld 

naar Ierland en Schotland om 
zichzelf verder te verdiepen en 
onderrichten in de traditionele 
muziek voor haar geliefde 
instrument. 
 
Zelf zegt ze daarover: “Muziek 
spelen op de Keltische harp is 
als ‘thuiskomen’ voor mij. De 
eenvoud en puurheid van de 
Keltische melodieën die zo 
toegankelijk zijn en bij velen 
tot diep in de ziel doordringen 
maakt het mogelijk om op een 
ontspannen manier muziek te 
maken en zelf ook te genieten 
terwijl ik speel. De combinatie 
met zingen is voor mij ook een 
vanzelfsprekendheid. Ik vind 
het heerlijk om al die prachtige 
liederen te kunnen zingen en 
mijzelf te begeleiden op de 

Keltische harp.” 
 
Ze zette de wens om de Kelti-
sche harp meer in het voet-
licht te plaatsen meer kracht 
bij door in 2014  ‘Waasland 
Celtic Harp Center’ op te rich-
ten. Haar liefde voor de Kelti-
sche muziek zie je in de nieu-

we showroom bij haar thuis 
waar permanent Keltische 
harpen van de Duitse bouw-
ster Bernadette Kerscher te 
bezichtigen zijn en waar ieder-
een terecht kan voor lessen op 
Keltische harp.  
 
“Deze ruimte moet een ont-
moetingscentrum zijn voor 
iedereen met een hart voor 
Keltische (harp)muziek en 
daarom wil ik er geregeld inte-
ressante activiteiten organise-
ren rond de Keltische harp en 

harpmuziek.”  
 
Maar dit alles kost haar wel 
veel kracht. Het gaat allemaal 
niet vanzelf. Een harpcentrum 
opzetten en verder ontwikke-

Lees verder op pag. 17 
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Op zoek naar vrijwilligers 
die GUO met raad en daad 
willen bijstaan meldden 
zich na het concert van Guy 
Davis op 24 november zo-
maar even spontaan twee 
nieuwe verse krachten.  Uit 
Oisterwijk nog wel, al is dat 
voor ons geen voorwaarde.   
 

Dag beste muziekliefheb-

ber, 
 

Sinds maandag 9 december 

ben ik, samen met mijn le-

venspartner Dave, betrokken 

bij GUO als vrijwilliger. Ik 

vind het superleuk om mee te 

helpen zodat mensen kunnen 

blijven genieten van live mu-

ziek. Heel concreet betekent 

dat dat ik de rol van secreta-

ris in het bestuur op me heb 

genomen. Verder ben ik na-

tuurlijk op de concertdagen 

aanwezig om met de rest van 

het team de voorbereidingen 

te treffen voor de concerten. 

Je kunt dan denken aan het 

podium op- en afbouwen, 

stoelen klaarzetten, arties-

tenontvangst en gastenont-

vangst. 

 

Van harte tot ziens in het 

nieuwe jaar! 

  

Asya van Alst 

 

Laten we proosten op een 

gezond en muzikaal 2020! 

len, de Keltische harp als vol-
waardig instrument promoten, 
een tweede kind erbij, harp-
lessen geven thuis, aan mu-
ziekacademies, tijdens harp-
stages, zichzelf blijven inspire-
ren en ontwikkelen, CD’s op-

onder meer in Amazone van de 
ooit naast Jacques Brel spelen-
de Jean Corti. 
Aan passie ontbreekt het nooit, 
niet in het minst waar ze tem-
poriseert, zoals bij de allereer-
ste maten en intermezzo’s van 
de opener Passion (Colombo/
Murena), het basismateriaal 
finaal omspelend met verras-
sende persoonlijke wendingen. 
Boeiend hoe ze solo variatie en 
spanning brengt in bijvoor-
beeld Noeud Explétif met stu-
wende wendingen in combina-
tie met de percussieve manipu-
laties op haar instrument. Wat 
te zeggen van de gelijkwaardi-
ge benadering van melodie- en 
baslijn in haar interpretatie van 
Luis Demetrio’s Quién será?!? 
Haar eigen nummers zoals de 
ingetogen, haast melancholi-
sche Wals à Éa, blijven binnen 
dezelfde heel dansbare sferen 
vertoeven en (net zoals in Châ-
teau Gonflable) vrij trouw bin-
nen de lijntjes blijft kleuren. 
Een antipool van het erop vol-
gende, explosieve Syncinésie, 

2019 bij GUO in Oisterwijk dan 
toch nog enkele tientallen 
mensen belangstelling voor 
hadden en dat ook nadrukke-
lijk lieten blijken. ‘Ó, wat was 
dat mooi!’ hoorden wij toen ze  
na afloop langs ons heen lie-

Anne Niepold— Ars longa, 
vita brevis 
Als leitmotief van dit nieuwe 
soloalbum van Anne Niepold 
geldt ‘Ars longa, vita brevis’; 
het leven is kort, kunst is voor 
eeuwig. Een respectabel aantal 
nummers speelt ze hierbij hele-
maal in haar eentje op haar 
diatonisch accordeon, terwijl ze 
zich voorts laat vergezellen 
door Hendrik Vanattenhoven 
(contrabas) en Étienne Plumer 
(drums). 
Zowat de helft van de num-
mers is van eigen hand, voor de 
andere grijpt ze terug naar 
pareltjes van voorgangers uit 
onder meer de swing en mu-
settetraditie. In tegenstelling 

tot verschillende van haar vori-
ge realisaties keert ze opnieuw 
terug naar de wortels, wat haar 
voor de doorsnee luisteraar 
ongetwijfeld toegankelijker 
maakt. Haar opdracht luidt 
daarentegen niet minder uitda-
gend. Hoe immers bepaalde 
clichés rond wals, musette en 
haar eigenste instrument om-
zeilen? Hoe bijvoorbeeld virtu-
oze accordeonmuziek van di-
verse grootmeesters nieuw 
leven inblazen met de betere 
cover? Natuurlijk weet ze daar 
het perfecte antwoord op te 
bedenken. 
Op haar vorige album Musette 
is not dead (2014) leverde ze 
het ideale recept in die sche-
merzone tussen traditie en 
jazz. Een van de ingrediënten 
hierbij bestaat bij de in trio 
gespeelde nummers in te spe-
len op een vernieuwende ba-
lans tussen de drie instrumen-
ten, die zich daarbij ook afwis-
selend vrij terughoudend, dan 
wel van een behoorlijk rockeri-
ge kant laten horen, dit laatste 

nemen en dan ook nog natio-
naal en internationaal optre-
den in orkesten, als soliste, in 
projecten, …... 
 
Wat een verademing dat er op 
deze zondagmiddag voor Kerst 

pen. ‘En ze heeft zo’n mooie 
stem,  licht en sprankelend.’ 
Ook GUO-bezieler Jos Creusen 
was er dik tevrede mee en 
vond haar ‘helemaal top’.  
 
Walter van Brakel 

waar ook haar kompanen 
alles uit de kast halen en 
stevige balkanwinden ons 
tegemoet waaien. Zij verge-
zellen haar ook in haar titel-
nummer, een (niet zo) kort 
en heftig leven is het gewor-
den, waarin zowat alle ge-
moedsstemmingen ergens 
hun plaats krijgen, ze ons 
duidelijk wil maken dat het 
in het leven vaak gaat om 
improviseren, en het tot een 
feestje maakt. 
Afsluiten doet ze onder 
meer met het door haar ook 
ingezongen Somewhere over 
the rainbow (Arlen/
Harburg), die wat mij betreft 
heus op een Kerstafspeellijst 
mag staan en Jenkins’ Good-
bye, twee nimmer vergrijzen-
de jazzklassiekers.  

Dit alles verdient een 
eeuwig leven! 
 
Bart Vanoutrive ( New Folk-
sounds) 

Fraai nieuw album 
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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) 

Resterend GUO-(concert)programma 2019/2020  

Reserveer tijdig uw GUO-tickets voor uw unieke GUO-concertbelevenissen! 

GUO Muziekmagazine…..  

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

Eindredactie: Walter van Brakel 

 
Gratis abonnement?  Een mailverzoekje naar  
groetenuitoisterwijk@home.nl volstaat!  

GUO-Maten, hartstikke bedankt voor jullie 
steun bij onze GUO-serie 2019/2020! Zonder 
jullie kan GUO GUO niet zijn!  
==> V-fonds (donatie 5 mei)  
==> Webceleb (webhosting) 
==> Gemeente Oisterwijk (subsidie) 
==> Rabobank Hart van Brabant (ledendonatie) 
==> Fletcher Hotel Boschoord Oisterwijk (faciliteiten) 
==> Stichting Jacques de Leeuw (subsidie) 
==> Ediat/Adrem Intermediagroep (uitgave GUO-krant) 
==> MIGO Maatschappelijk Innovatiefonds Gemeente Oisterwijk 

(subsidie) 

GUO wenst u veel  
muzikaal  
plezier in 2020 


