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Toelichting 
 

Het European World of Bluegrass (E.W.O.B.) is een jaarlijks Bluegrass festival 

dat sinds 1998 op Hemelvaartsdag (donderdag) en de daarop volgende twee 

dagen in Voorthuizen plaatsvindt. Ieder jaar komen muzikanten uit diverse 

landen in Europa en ook uit andere werelddelen naar Voorthuizen, om Bluegrass 

muziek te maken. Deze Bluegrass muziek komt oorspronkelijk uit de Verenigde 

Staten.  

 

Er treden 42 bands op (14 per dag). Per jaargang trekt dit ongeveer 500 tot 600 

bezoekers. 

 

Opzet 
 

Tijdens het Bluegrass festival zijn er podiumoptredens die plaatsvinden in de zaal 

van Dorpshuis ’t Trefpunt te Voorthuizen. De beste Bluegrass bands van Europa 

strijden hier voor de Europese Bluegrass band award. Er wordt gestemd om de 

winnaar te bepalen. De muzikanten van het festival brengen een stem uit en 

bepalen zo onderling wie muzikaal gezien de beste is. Het publiek stemt ook en 

bepaalt zo wie volgens het publiek de beste prestatie geleverd heeft. 

Tevens vinden er optredens plaats in de dorpen van de gemeente Barneveld. Dit 

zijn optredens van 1 uur, waarbij een band op straat nabij een winkel optreedt. 

Daar Bluegrass muziek akoestisch is en gespeeld wordt op snaar instrumenten 

geeft dit een aangename sfeer in de winkelstraten. 

Parallel aan het festival worden dagelijks workshops gegeven die te maken 

hebben met Bluegrass en uitgevoerd door gerenommeerde Europese en/of 

Amerikaanse Bluegrass-muzikanten. Er zijn ook activiteiten en workshops voor 

kinderen van alle leeftijden omdat E.W.O.B. ernaar streeft een op familie 

geconcentreerd Bluegrass evenement te willen zijn. Hiervoor werkt de E.W.O.B. 

organisatie ook samen met de muziekscholen uit de gemeente. 

Naast ’t Trefpunt is op het terrein van de Oranjevereniging Voorthuizen een 

camping ingericht waar gebruik van kan worden gemaakt door zowel artiesten 

als bezoekers. De artiesten verblijven er gratis, voor bezoekers wordt verwacht 

dat ze een entree kaart kopen voor het festival. De camping is uitgerust met 

goede sanitaire voorzieningen, met warm water om te douchen en vrij parkeren. 

E.W.O.B. verzorgt en ondersteunt haar deelnemers en bezoekers met 

vrijwilligers, fulltime eerste hulp, beveiliging en een transport systeem voor 

mensen en middelen van en naar het festival. Bezoekers maken gebruik van de 

camping om zelf en gezamenlijk aldaar Bluegrass muziek te maken. 
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Historie 
 

In het jaar 1995 begon een groep mensen, verspreid over heel Europa, met een 

netwerk dat de naam European Bluegrass Network (EBN) droeg. De taak van dit 

netwerk was en is het coördineren van Bluegrass activiteiten over de 

landsgrenzen heen. Vrij snel werd het duidelijk dat een Europees Bluegrass 

festival benodigd was. In lijn met de wensen van EBN werd in Nederland een 

groep vrijwilligers opgericht die vervolgens in 1998 het eerste festival 

organiseerden. Vervolgens ontwikkelde EBN zich verder zodat ze in 2001 

uitgroeide tot een vereniging met statuten, een raad van bestuur en betalende 

leden. Daarmee was de Europese Bluegrass Music Association (E.B.M.A.) 

geboren. Tevens werd in 2001 werd overeengekomen dat het E.W.O.B. festival in 

Nederland een onafhankelijke organisatie moest worden en werd de Stichting 

E.W.O.B. Voorthuizen opgericht. 

In 2011 werd in gezamenlijk overleg besloten dat de E.B.M.A. zich meer zou 

richten op promotie van Bluegrass in Europa en minder op het zelf organiseren 

van festivals en derhalve werd overeengekomen dat zij zich terug zouden 

trekken uit de organisatie van het E.W.O.B. festival in Nederland. Wel werd de 

Stichting E.W.O.B. één van de mede oprichters van het Europese EBMA Festival 

Network (EFN). 

In 2003 won het E.W.O.B. festival in Voorthuizen de prestigieuze I.B.M.A. 

Bluegrass Event of the Year award. De prijs voor het beste Bluegrass Festival in 

de wereld, uitgereikt door de International Bluegrass Music Association uit 

Nashville, Tennessee, U.S.A.. Tot op de dag van vandaag is de E.W.O.B. uit 

Voorthuizen nog steeds het enige festival buiten Amerika die deze prijs in de 

wacht heeft gesleept. 

In de afgelopen jaren E.W.O.B. waren onder andere de navolgende landen door 

middel van Bluegrass bands vertegenwoordigd, te weten: Oostenrijk, België, 

Bulgarije, Canada, Tsjechische Republiek, Denemarken, Engeland, Estland, 

Finland, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Ierland, Italië, Litouwen, Nederland, 

Noord-Ierland, Noorwegen, Polen, Rusland, Schotland, Slowakije, Slovenië, 

Spanje, Zweden, Zwitserland, Verenigde Staten, Australië en Nieuw Zeeland. 
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Kenmerken van Bluegrass Muziek 
 

Bluegrass is een Amerikaanse muziekstijl die tot het country-genre wordt 

gerekend. De naam werd voor het eerst gebruikt aan het eind van de jaren 50. 

De grondlegger van deze stijl, de Amerikaan Bill Monroe, noemde zijn band The 

Blue Grass Boys naar zijn geboortestaat Kentucky, waarvan de bijnaam The Blue 

Grass State luidt. 

Bluegrass is een voortzetting van de oude stringbandmuziek, die zowel in de 

Europese als Afro-Amerikaanse tradities zijn wortels heeft. Het was de muziek 

van immigranten in de bergstreken van het oosten van Amerika. Het is muziek 

met veel Ierse en Schotse achtergronden, waarin de heimwee naar hun thuisland 

en het harde leven in de bergen te horen is in de typerende klaagzang van 

Bluegrass. Als een van de weinige soorten folkmuziek heeft Bluegrass een 

jazzachtige structuur: één instrument speelt een solo, terwijl alle andere de 

begeleiding vervullen. De solo gaat vervolgens over van het ene instrument op 

het andere. Minstens zo belangrijk voor de definitie van het genre is de zang: de 

lead – vaak ongewoon hoog – de twee-, drie- of vierstemmige harmonieën, niet 

als een achtergrondkoortje, maar als een klank waarin de stemmen versmelten 

tot een geheel. 

De eerste Bluegrass werd vastgelegd op 16 september 1946 met als essentieel 

onderdeel de vijfsnarige banjo van Earl Scruggs. Monroe was eerst niet blij toen 

anderen zijn muziek gingen naspelen, maar uiteindelijk werd ook hem duidelijk 

dat hij de grondlegger was van een nieuwe muziekstijl. 

Inmiddels zijn er vele soorten Bluegrass, van zeer traditioneel en nauwelijks 

afwijkend van het geluid uit de jaren veertig, tot progressief, met complexe 

arrangementen die nog het meest aan jazz doen denken. 

Naast de zang, het fundament van Bluegrass, worden de volgende instrumenten 

gebruikt: 

• Mandoline 

• 5-snarige banjo 

• Dreadnoughtgitaar 

• Viool 

• Contrabas 

• Dobro of resonatorgitaar 

 

Typische Bluegrass is altijd akoestisch. Er wordt hooguit gebruikgemaakt van 

microfoons om het geluid te versterken en van een elektrische basgitaar als een 

echte contrabas niet beschikbaar is. 
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Bluegrass in Nederland 
 

Nederland kent een kleine, maar actieve club Bluegrass liefhebbers. Een van de 

eerste Nederlands bands was de Dutch Bluegrass Boys uit Eindhoven. In 

Amsterdam opereerden de Smoky Mountain Rangers en in Leiden waren de 

Bluegrass Cloudhoppers actief. Later meldden zich de Country Ramblers uit 

Kampen en in hun voetsporen de band Groundspeed. Ook de van oorsprong 

countryband Relaxation speelde Bluegrass. 

De eerste Nederlandse band die in het Amerikaanse tijdschrift Bluegrass 

Unlimited (september 1983) een eervolle vermelding kreeg vanwege hun album 

Stony Man Mountain was Jerrycan. Leadzanger Theo Lissenberg zong later nog in 

4 Wheel Drive. Deze band speelde in 2002, na hun uitverkiezing tot Europese 

Bluegrass groep van het jaar, als eerste Nederlandse band op de IBMA-conventie 

in de Verenigde Staten.  

Een paar keer per jaar wordt er op verschillende plaatsen in het land een 'Picking 

Party' georganiseerd, waar de (amateur)muzikanten elkaar ontmoeten, jammen 

en vooral plezier hebben. Een paar bekende zijn Northern Picking in Valtermond, 

de Castle Picking Party in Groningen en Bluegrass Beeg in Grevenbicht. Op deze 

dagen worden soms ook andere, verwante muziekstijlen ten gehore gebracht, 

zoals Old-Time en singer-songwriter. 

Het grootste festival in Nederland, meteen ook het belangrijkste Bluegrass 

festival in Europa, is de European World of Bluegrass Voorthuizen. 

 

Muzikanten en filmmuziek 
 

Enkele beroemde Amerikaanse muzikanten met betrekking tot Bluegrass zijn:  

Alison Krauss, The Carter Family, David Grisman, Doc Watson, Earl Scruggs, 

Lester Flatt, The Louvin Brothers, Bill Monroe 

Enkele beroemde Nederlandse artiesten zijn: 

Joost van Es, Janos Koolen, The Common Linnets 

Tevens kom Bluegrass muziek veel voor in films, zoals:  

Brother, Where Art Thou? (met o.a. Alison Krauss & Union Station), That High 

Lonesome Sound, De scène dueling banjos in de film Deliverance (Steve Mandell 

& Eric Weissberg), The Broken Circle Breakdown 
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Organisatie Stichting E.W.O.B. 
 

Alle bestuursleden van de Stichting E.W.O.B. zijn vrijwilligers en er zijn geen 

personen in dienst van de Stichting. Er is geen raad van commissarissen of ander 

toezicht aanwezig. 

 

Bestuursleden van de Stichting waren bij oprichting in 2001: 

Voorzitter:   Pieter Reinier Groenveld 

Secretaris:   Jan Timen van Ark 

Penningmeester:  Hendrik Jan Pluijlaar 

Algemeen:   Ronald Joop Homringhausen 

Algemeen:   Ronald Groot 

 

Lidmaatschap aanpassingen van het bestuur sinds oprichting: 

Pieter Reinier Groenveld   – Lid bestuur van 27-08-2001 t/m 17-06-2017 

Jan Timen van Ark   - Lid bestuur van 27-08-2001 t/m 21-09-2002  

Hendrik Jan Pluijlaar  - Lid bestuur van 27-08-2001 t/m 26-06-2004 

Ronald Joop Homringhausen  – Lid bestuur van 27-08-2001 t/m 21-09-2002 

Jan Willem Bos   - Lid bestuur van 01-10-2004 t/m 01-03-2008 

Petra Geralda Hendriks  - Lid bestuur van 01-03-2005 t/m 01-01-2009 

Rienk Jansen   - Lid bestuur van 01-03-2005 t/m 01-07-2009 

Elisabeth Anna Beurskens - Lid bestuur van 01-03-2008 t/m 01-01-2015 

Reinier Wortelboer   - Lid bestuur van 24-12-2009 t/m 23-07-2011 

Peter Carl Hendrik van Alteren  - Lid bestuur van 24-12-2009 t/m 01-01-2015 

Elisabeth Groenveld – Meyer - Lid bestuur van 24-12-2009 t/m 26-08-2011 

Rudolf de Bruin   - Lid bestuur van 01-01-2015 t/m 17-06-2017  

 

Bestuursleden van de Stichting op dit moment zijn: 

Voorzitter:   Jan Timen van Ark   (lid bestuur per 17-06-2017) 

Secretaris:   Jacobus van der Lelie       (lid bestuur per 17-06-2017) 

Penningmeester:  Ronaldus Johannes Groot  (lid bestuur per 27-08-2001) 
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Financiële verantwoording 
 

De Stichting E.W.O.B. Voorthuizen heeft financieel de zaken altijd goed op orde 

gehad en het festival gedraaid zonder subsidies en donateurs. Inkomsten worden 

vooral gegeneerd door verkoop van entree kaarten en bijdrages van sponsoren, 

verkoop van items en geschonken instrumenten. 

De voornaamste uitgave is de vergoeding aan de bands, welke bestaat uit 

onkosten en reiskosten vergoeding. Afhankelijk van waar de bands vandaan 

kwamen, wisselde deze post dus. Met bands uit heel Europa, Amerika en soms 

ook Australië zit er nogal verschil in deze uitgaven. 

Voor het gebruik van de zaal hoeft de Stichting niet te betalen daar dit 

gesponsord word door de uitbater van ’t Trefpunt. Voor het gebruik van de 

camping en de parkeerplaats van de Oranje Vereniging wordt slechts een 

onkosten doorbelasting nota gestuurd. 

Beloningsbeleid: 

Er wordt geen financiële vergoeding gegeven aan de vrijwilligers. Wel wordt er 

gezorgd voor drinken tijdens het festival en een gezamenlijke BBQ als afsluiting 

voor alle vrijwilligers. Dit geldt ook voor de bestuursleden. 

Er wordt geen winst uitgekeerd aan derden en een positief of negatief saldo 

wordt altijd verwerkt in het eigen vermogen van de Stichting. 

 

Jaarresultaat 2016: 

In 2016 is er het festival georganiseerd met 42 bands (14 per dag) met 20 

minuten speeltijd per band.  

De bands hebben een reiskosten vergoeding ontvangen per band. Dit alles 

binnen de regels zoals gelden van de belastingdienst voor verstrekken van 

onkosten aan muzikanten.  

Er is geen aparte bijdrage gevraagd aan de camping bezoekers voor gebruik van 

de faciliteiten. Dit omdat de meeste gebruikers ook een entree kaarten kopen 

voor het festival en dit dus inbegrepen is.  

Er is dit jaar in totaal € 5.547,= meer inkomsten geweest dan uitgegeven. Dit 

met name door een sterke stijging in bezoekers en een lagere totale  

reiskostenvergoeding aan bands doordat ze van minder weg gekomen zijn. Meer 

Nederlandse bands geselecteerd deze keer. Het eigen vermogen is hierdoor 

gestegen naar € 8.506,= 
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Verlies en Winstrekening: 
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