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(vanaf 1:45): 
0:56 1a Announcement Alan Lomax    Rounder 
3:06 1b Don't Stop The Carnival (Grant)  1-2 
  THE DUKE OF IRON   
 
Bekend van Alan Price tot Sonny Rollins deze Don't Stop The Carnival, maar 
oorspronkelijk een calypso uit Trinidad, hier door The Duke Of Iron tijdens een 
hootenanny in New York georganiseerd door Alan Lomax, want dat heeft hij 
dus ook nog eens uitgevonden, hootenanny's! Dit zijn The Originals bij L1 
Radio en we houden hier niet voor niks een serie zonder eind rond die man zijn 
muzikale verdiensten. We doen dat bovendien alfabetisch op titel. Drie 
afleveringen ver en nog altijd maar bij de letter 'D'. 
 
3:03 2 Do Re Mi  (Guthrie)   Rounder 
  WOODY GUTHRIE    A11 
 
Woody Guthrie of Guiffre zoals zijn familie oorspronkelijk heette, iets wat 
alleen maar Alan Lomax kan geweten hebben die een tijdlang Woody's manager 
is geweest. Dit komt uit een drie uur durende try-out voor Alan's radioshow in 
1940, toen niet uitgezonden maar het was wel de eerste keer dat Woody een 
hoop van zijn zelfgeschreven liedjes prijs gaf, waaronder aardig wat Originals. 
Deze Dough Re Mi werd achteraf opgepikt van Ry Cooder tot Captain Gumbo. 
Over geld natuurlijk, in tegenstelling tot zijn Greenback Dollar, wat over de 
liefde blijkt te gaan en wat dan weer gecoverd werd van David Byrne tot 
Richard Thompson. 
 
1:50 3 Greenback Dollar (Guthrie)  Rounder 
  WOODY GUTHRIE    A7 
2:55 4 The Factory Girl  (trad.)   Rounder 
  MARGARET BARRY    2 
 
The Factory Girl, bekend van The Roches en van Sinead O'Connor met The 
Chieftains, hier door de Ierse straatzangeres en banjospeelster Margaret Barry 



die haar eigen cd verdiende binnen de Portraits serie van The Alan Lomax 
Collection. Er blijkt geen oudere versie ooit te zijn opgenomen dan deze uit 
1952. Wie zich mocht afvragen wat die Lomax toen op de Britse eilanden te 
zoeken had? Gebrandmerkt door het McCarthyïsme had hij geen andere keus! 
Als één van de meest geviseerde crypto communisten binnen de Amerikaanse 
maatschappij verloor hij in volle Koude Oorlog zijn job als radioproducer en 
moest hij wel elders aan de bak. Wil het toeval dat wat hij en zijn vader toen al 
jaren in de States deden - nl. het uitkammen van alle interessante muzikale 
regio's op zoek naar onuitgegeven folksongmateriaal - nergens in Europa op 
even systematische manier werd aangepakt. En dus deed hij dat maar! 
 
2:26 5 Fair Nottamun Town  (Ritchie)  Elektr a 
  JEAN RITCHIE      AGA99 
 
Jean Ritchie en Fair Nottamun Town, wat een verbastering moet zijn van het 
Engelse Nottingham, waar dit lied wellicht oorspronkelijk vandaan kwam. Maar 
Jean stamt uit een muzikaal geslacht uit het Appalachen gebergte, was zelfs de 
jongste van 14 kinderen en die als geen ander het historisch belang inzag van de 
songschat binnen haar familie. Haar veel oudere zus Una werd nog door de 
legendarische songcollector Cecil Sharp uitgehoord, Jean zelf door Alan Lomax. 
Jean Ritchie heeft ook de rechten op deze Fair Nottamun Town altijd binnen de 
familie kunnen houden, dus toen Bob Dylan deze zelfde melodie voor zijn 
Masters Of War aanwendde heeft hij (duchtig) mogen dokken!  
 
4:21 6 Oorlogsgeleerden  (Ritchie/Dylan/Van de Velde) Virgin 
  WANNES VAN DE VELDE & ROLAND  14 
 
Om niet altijd met Dylan zelf te moeten illustreren: Oorlogsgeleerden van 
Wannes Van de Velde & Roland Van Campenhout, immer actueel. 
Waar waren we gebleven? Bij Fair Nottamun Town en na de 'F' komt de 'G' 
zoals in Go Down, Old Hannah waarbij Hannah voor de Zon staat: Ga Alsjeblief 
Onder, Zon, een verzuchting van zij die weten waarover ze 't hebben: chain 
gangs in de suikerrietvelden binnen de staatsgevangenis van Texas in Sugarland. 
Het mogen dan maar dwangarbeiders zijn, poetische kracht hebben ze wel!  
 
2:38 7 Go Down Old Hannah  (trad.)   Rounder 
  ERNEST WILLIAMS & group   Blues Began 19 



 
Go Down Old Hannah door Ernest Williams & zijn lotgenoten, een opname uit 
1933(!), toen de Lomaxen nog verplicht waren om met een bijna 200 kilogram 
wegende disc cutter, gevoed door twee batterijen van elk nog eens 35 kilo door 
dat suikerrietveld te zeulen! Ook zij moeten die brandende zon toen vervloekt 
hebben! Hetgeen hen daarom goddank niet belette te volharden in de boosheid.  
Dik 25 jaar later scoorde Alan met voor het eerst echt ambulante stereo-
apparatuur iets gelijkaardigs binnen de staatsgevangenis van Mississippi. 
 
2:36 8 I Be So Glad When The Sun Goes Down (trad.) Atlantic 
  ED LEWIS & group      SotS1 16 
 
Ed Lewis & zijn Parchman chain gang in 1959. En waar die Go Down Old 
Hannah van daarnet later werd opgepikt van Lead Belly tot The Heritage Blues 
Orchestra, werd deze I Be So Glad When The Sun Goes Down schitterend 
heropgevist door The North Mississippi Allstars en zo mogelijk nog beter door 
Belgische band The Golden Glows. Belgische Lomaxers, Arnold Rypens is heus 
niet de enige! Check 'em out. 
 
6:27 9 I'll Be So Glad When The Sun Go Down (trad)  G&L 
  GOLDEN GLOWS      2 
1:09 10 Hambone  (trad.)     Atlantic 
  BESSIE JONES      SotS4  14 
 
Na The Golden Glows demonstreerde Bessie Jones aan Alan Lomax hoe zij als 
kind het aftelrijmpje Hambone zong & klapte, waarbij ons vooral het ritme 
interesseert want dat is hetzelfde ritme waar Bo Diddley zijn fameuze Diddley 
beat op baseerde. Bo was van McComb, Mississippi, wat geografisch aanleunt 
bij de North Mississippi Hills waar Lomax bij diezelfde fife & drum-familie 
Young waar we vorige week Chevrolet van hoorden krek dezelfde beat aantrof 
in hun Oree. Dat die opname van latere datum is dan Bo Diddley's wil niks 
zeggen want één ding is duidelijk: die beat hing daar altijd al in de lucht! 
 
2:37 11 Oree  (Young)     Atlantic 
  YOUNG BROTHERS     SotS4 25 
4:28 12 Magic Bus  (Townshend)   Polydor 
  THE WHO       6 



 
De Magic Bus van The Who ter meerdere illustratie van de 
alomtegenwoordigheid van de Bo Diddley beat, die werkelijk als een virus door 
de beatmuziek van de mid sixties woedde. Sneu voor Bo Diddley zelf dat we 
hiermee in een grote boog om zijn ding heen fietsen zonder hem aan het woord 
te laten, maar Eric Burdon maakt dat meteen goed. 
 
5:30 13 Bo Diddley Special (Burdon)   Abkco 
  ERIC BURDON      6 
 
Eric Burdon en zijn ode aan "the most African American he ever did know", 
ridin' on that Bo Diddley Special. Van Bo naar de Beach Boys blijkt maar een 
kleine stap te zijn, ten minste binnen de contouren van een Alan Lomax Special! 
 
2:35 14 Histe Up The John B's Sails  (trad)  Rounder 
  CLEVELAND SIMMONS GROUP  Songbook 15 
 
De Cleveland Simmons Group in 1935, door Alan Lomax en zijn verloofde 
opgenomen op de Bahamas, Histe Up The John B's Sails, over een schipbreuk 
van een sloep van waarop naar sponzen werd gedoken en waarvan niemand ooit 
zal vermoed hebben dat het zou uitgroeien tot een wereldhit. 
Deze strikt alfabetische classificatie van alle folksongs met originalswaarde ooit 
door Alan Lomax verzameld eist dat we nu toe zijn aan The House Of The 
Rising Sun. 
 
1:32 15 The House Of The Rising Sun (trad)  Rounder 
  GEORGIA TURNER     Songbook 21 
 
Georgia Turner in 1937 en een House Of The Rising Sun van voor het 
arrangement dat Dave Van Ronk eraan gaf en dat door Bob Dylan en later ook 
The Animals werd gekaapt en zo zijn we bijna door deze derde aflevering heen. 
EINDAFK. 
Eruit met Woody Guthrie opnieuw, bij Lomax in zijn radiostudio in 1940, I Ain't 
Got No Home (In This World Anymore). 
 
3:47 16 I Ain't Got No Home  (Guthrie)  Rounder 
  WOODY GUTHRIE     B5 


