GROETEN UIT OISTERWIJK

Nieuwsbrief van
GUO september
2018

Zondagmiddag 16 september om 15.00
in Boschoord Oisterwijk

Martin & Eliza Carthy openen
GUO-concertserie 2018/2019
Het Engelse duo Martin & Eliza
Carthy opent op zondagmiddag
16
september
GUOconcertserie 2018/2019 van
Groeten Uit Oisterwijk.
Het GUO-concert van pa en
dochter Carthy begint om
15.00u in Fletcher hotelrestaurant Boschoord aan de
Gemullehoekenweg 143 in

Oisterwijks bos- en vennengebied.
Belangstellenden
reserveren
tickets via een link op http://
guo.inoisterwijk.nl.
Op de concertdag verkoopt
GUO resterende tickets aan
haar zaalkassa tussen 14.00u
en concertaanvang, maar VOL
=OP. GUO rekent geen bijk-

omende reserveringskosten en
parkeren bij Boschoord is gratis. Wie tevens wil lunchen,
dineren of overnachten kan
telefonisch rechtstreeks bij
Boschoord terecht: 013 –
5231600.

Pa Carthy
Na zijn debuut bijna zestig jaar
geleden ontwikkelde Martin
Carthy zich tot toonaangevend
muzikant in de Britse folkscene.
Zijn levenslange vernieuwingsdrang leverde vijftig albums op
waarvan tien als solo-artiest.
Tegen de tachtig loopt hij en
generaties singer-songwriters

Eliza met moeder Norma Waterson

zijn schatplichtig aan hem,
onder wie Bob Dylan, Simon &
Garfunkel en Richard Thompson. Kenmerkende wapenfeiten: warme stem, percussief én
melodieus gitaarspel in unieke
toonzettingen, pionierswerk
om folk en rock te combineren
tot folkrock, BBC 2 tv-docu
‘Originals’ en.....‘Scarborough
Fair’.
Deze traditional verwijst naar
de jaarlijkse kermis in het
gelijknamige stadje in Yorkshire. Nadat hij eerst Hatfield
en later het Londense Hampstead achter zich liet, verzeilde
Martin Carthy al jong in Yorkshire. Daar pikte hij begin
jaren zestig ‘Scarborough Fair’

op, een traditional die teruggrijpt naar een middeleeuws lied uit Schotland.
Hij liet er een arrangement op
los en plaatste dat op zijn
debuutalbum. Paul Simon
kopieerde het met Art Garfunkel tot wereldhit, terwijl
Bob Dylan het integreerde in
zowel ‘Don’t Think Twice, It’s
All Right’ als ‘Boots of Spanish
Leather’. Na jarenlang het
nummer geclaimd te hebben,
gaf Paul Simon in 2000 alsnog
de credits aan Martin Carthy
en zongen ze het samen
tijdens een concert in Londen.
Behalve als arrangeur en vertolker van zulke traditionals,
groeide Martin Carthy even-

zeer uit tot pionier die folk en
rock versmolt tot folkrock. Hij
drukte zijn stempel op Steeleye
Span, Albion (Country) Band,
Brass Monkey, Blue Murder,
Rogue’s Gallery en Waterson:Carthy. Daarin vormden
klasbakken van twee families,
onder wie zijn vrouw Norma
Waterson, een superformatie
met onder andere het alom
geprezen ‘Gift’ uit 2010 als
resultaat. Ook vormde hij de
helft van twee koningskoppels:
met accordeonist John Kirkpatrick uit Steeleye Span en met
wijlen
fiddlewizard
Dave
Swarbrick uit Fairport Convention.

Dochter Carthy
Als dochter van Martin Carthy
en Norma Waterson, groeide
Eliza Carthy op in de schoot van
de traditionele Engelse muziek.
Van huis uit leerde ze hoe folkartiesten traditionele muziek
verrijken door blijvend te exploreren en dwarsverbanden te
leggen. Met deze attitude ontwikkelde ze zich tot een dynamische, avontuurlijke folkartiest met nadruk op vocalen en
fiddle.
Toch ook al weer een kwart

eeuw leeft ze van en voor haar
muziek. Sinds haar veertiende
treedt ze op, eerst met familiebands Waterson:Carthy, Blue
Murder en The Gift Band, later
in gelegenheidscombi’s en als
frontvrouw van haar eigen
formatie. Eenmaal gesetteld in
Edinburgh scheerde ze de toppen van de eigentijdse
folkscene. Wereldwijd verscheen ze op radio en tv, op
festivals, tot in de Royal Albert
Hall, pakweg het Carré van
Londen. Ze maakte albums,
was producer voor anderen en
werkte samen met almaar
grotere grootheden.

Samenwerking
Ze werkte mee aan de
‘Mermaid Avenue’-albums met
werk van Woody Guthrie waarvoor Wilco een Grammy
ontving. Met Elvis Costello,
Beck, Van Dyke Parks en anderen nam ze deel aan de ‘Hal
Wilner’s’ concerten in Londen
en LA. En met Bryan Ferry,
Sting,
de
Wainwright/
McGarrigle-familie, Richard en
Teddy Thompson en de acteurs
Tim Robbins en Johnny Depp
aan het ‘Rogue’s Gallery’ project.
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Er volgden kruisbestuivingen
in musicals en in wereldmuziekproject ‘The Imagined Village’ met The Bays, Transglobal Underground en Afro Celt
Sound System. Er waren
samenwerkingen met Ed Harcourt, Patrick Wolf, Paul
Weller,
Jools
Holland,
jazzlegende Bill Frisell, Richard
Hawley, Peggy Seeger, Salsa
Celtica, de Finse Lord of the
Rings componisten Vartinna,
Joan Baez, Cerys Matthews, de
danspioniers Red Snapper,
Nick Cave, Patti Smith en vele
anderen.
Eliza Carthy is ambassadrice
van Resonance FM Radio, The
Vagina Monologues en de

folkfestivals Cheltenham en
Whitby. Met de educatieve
organisatie Folkworks zit ze in
het Folk Advisory Committee
bij Sage Gateshead en ze is
vice-president van The English
Folk Dance and Song Society.
Ze is gelauwerd met de Mercury Music Prize, meerdere
BBC Radio 2 Folk Awards, BBC
Radio 3 World Music Awards,
MOJO Magazine Awards, Q
Awards, Ivor Novello Awards
en MBE Awards. Voor BBC
Radio 2 presenteerde ze een
vierluik over de Engelse folkmuziek. ITV, Channel 5 en BBC
4 wijdden de tv-docu’s
‘Heaven and Earth’, ‘My Music’ en ‘Folk Brittannia’ aan
haar.

The Moral of the Elephant
Vorig jaar opende ze GUOserie 2017/2018 met een cdpresentatieconcert samen met
de
Amerikaanse
singersongwriter
Tim
Eriksen.
Ditmaal opent ze GUO-serie
2018/2019 met haar vader
Martin Carthy met wie ze
sinds 2014 sporadisch een duo
vormt. In de Royal Albert Hall
in Londen brachten ze de traditional ‘Died For Love’.
Daarmee vierden ze de ‘BBC
Radio 2 Lifetime Achievement
Award’ die Martin Carthy
ontving. Samen brachten ze
’The Moral of the Eelephant‘
uit, naar het negentiende eeu-

wse ‘The Elephant’ van dichter
John Godfrey Saxe die zich liet
inspireren door een Indische
parabel. De titeltrack is één
van de elf traditionals van dit
album waarop ouder-kind
conversaties als rode draad
door meerdere songs lopen.
Nog maar zelden verschijnt de
oude meester op een podium
buiten de UK. Zijn komst naar
Nederland met dochter Eliza,
voor slechts twee concerten
waarvan eentje bij GUO, is
dan ook uitzonderlijk.
Luisteren?
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Wij zoeken
Oisterwijkse huiskamers
voor intieme GUO-concertjes
https://www.youtube.com/
watch?v=32uuHKD6HCg

AmorromA

Wouter Vandenabeele

Ludo Vandeau

Lijkt het jou niet leuk om
gratis een huiskamerconcert van GUO te krijgen?

Concertorganisatie
Groeten
Uit Oisterwijk zoekt vier muziekliefhebbers in Oisterwijk
die in september 2019 hun
huiskamer beschikbaar willen
stellen voor een huiskamerconcert. GUO opent haar concertserie 2019/2020 namelijk
met een dag waarop muzikanten akoestische zit-/luisterconcerten geven op vier bijzondere locaties in Oisterwijk. Dat
kunnen huiskamers zijn, maar
ook suggesties voor andere
bijzondere plekken zijn welkom.
In elke huiskamer geeft een
solist of duo vier miniconcertjes van twintig minuten
aan kleine groepjes luisteraars. De groepjes rouleren
wandelend van huiskamer
naar huiskamer. Ter afsluiting
ontmoeten ze elkaar in GUOconcertlocatie Boschoord aan
de Gemullehoekenweg. Daar
geeft een groter muziekgezelschap een slotconcert voor
alle deelnemers.
Uiteenlopende muziekgenres
De optredende solisten en
duo’s bespelen uiteenlopende
muziekgenres. De huiskamers
hoeven niet aan veel eisen te
voldoen. Wel moeten ze op
wandelafstand van elkaar
liggen, dus binnen Oisterwijk.
Wie kunt u verwachten? Wij
zijn op dit moment in gesprek
met Jowan Merckx/Sarah Ridy
en hun projectband AmorromA. Jowan Merckx is een
bekende Belgische folkgrootheid die niet alleen zingt, maar
ook allerlei soorten fluiten en
de doedelzak bespeelt en die
de groep als duo begon met
Sarah Ridy op harp, die ook
samenspeelde met Christina
Pluhar van L’Arpeggiata, die
bij het jaarlijkse festival van de

Oude Muziek in Utrecht steeds
volle zalen trekt. AmorromA
bracht in mei van dit jaar hun
laatste cd uit als groep (zie
foto bovenaan). Maar wij zijn
ook nog bezig met violist Wouter Vandenabeele en Ludo
Vandeau. Namen die bij de
trouwe bezoekers van onze
concerten zeker bekend moeten zijn.
Met Jowan Merckx van AmorromA hebben we een principe
-afspraak gemaakt voor zondag 29 september 2019 met
minstens 4 (liefst 6) muzikanten in 4 Oisterwijkse huiskamers + een gezamenlijk slotconcert in Boschoord. De 4
muzikanten zitten in verschillende projecten, maar houden
deze datum als optie voor ons
vrij tot begin september, dus
nog 2 weken. AmorromA is
voor velen van u nu misschien
nog een onbekende groep,
maar in België ligt dat al wel
even anders en ook muziekcritici zijn erg enthousiast over
deze groep met hun mix van
stijlen. Noem het wereldmuziek met duidelijke invloeden
van folk, jazz en klassieke muziek.......
Lijkt het u niet bijzonder om
gratis zo’n concert in uw huiskamer te krijgen? Meldt u dan
snel aan.
Oisterwijkse
muziekliefhebbers die hun huiskamer beschikbaar stellen, krijgen gratis
toegang tot het slotconcert.
Vanwege de voorbereidingen
voor GUO moeten muziekliefhebbers voor een miniconcertje in hun huiskamer of op
een andere bijzondere plek
zich nu al melden. Dat kan per
mail bij groetenuitoisterwijk@home.nl. Een GUOvrijwilliger neemt dan contact
met u op om u nader te informeren en om uw vragen te
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Het begon met een pilsje en een platencontract en nu zit Gerard van Maasakkers veertig jaar in het vak. En
dat vierde Gerard met een tournee door het land samen met levenspartner Frank Kools en toetsenwonder
Mike Roelofs. Omdat Gerard eigenlijk al vanaf zijn begintijd regelmatig bij GUO te gast was, voor tal van enthousiast ontvangen concerten, kunnen wij dir jubileum niet ongemerkt voorbij laten gaan. Gerard vierde het
met een fraaie 3 cd box waarvoor hij een keuze maakte uit de 160 liedjes die hij in al die jaren schreef en op
de plaat heeft gezet. Kopers op bol.com waarderen het album unaniem met vijf sterren.
Tijdens een festival in Wageningen, ruim veertig jaar
geleden, stapte een fors
gebouwde man op Gerard
van Maasakkers af. Hij had
twee pilsjes in zijn hand,
zette de glazen neer en
overhandigde de jonge
Brabantse folkzanger zijn
visitekaartje. ‘Job C. Zo-

mer, Munich Records’. ,,Hij
vroeg of ik een plaat wilde
maken. Ik studeerde aan
de bosbouwschool en zei heel degelijk- dat ik eerst
mijn opleiding wilde afronden. Daarna had ik tijd om
liedjes te gaan schrijven.”
De composities en teksten
rolden in het najaar van

1977 uit zijn brein. ,,Alsof
alles eruit moest. Ik had
mijn weg gevonden.” Zijn
debuutplaat
verscheen
enkele maanden later, in
maart 1978: 'Komt er mer
in', een lp met songs in
Brabants dialect. Meer dan
15.000 exemplaren van het
album, verschenen op het

folklabel Stoof (onderdeel
van Munich) vonden hun
weg naar de liefhebbers.
,,Ik schreef liedjes als Hee
Gaode Mee en Lieke Vur
Mariken. Mensen omarmden mijn werk. Ik besefte:
‘Ik doe iets, wat anderen
nog niet doen.
Vier decennia later heeft de
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ereburger van Brabant een
driedubbele cd uitgebracht
met 59 zelf geselecteerde
pareltjes uit zijn oeuvre en
toert hij met een jubileumprogramma langs de theaters.
Spelen in een bandje deed hij
al op zijn twaalfde. Op kleinseminarie Sparrendaal in Vught
vormde hij de Spruce Valley
Boys, samen met een gitarist
en klarinettist. ,,Tijdens culturele middagen werden we
uitgedaagd te zingen of toneel
te spelen. Ik vond het fantastisch. We zongen tweestemmig, liedjes als Little Ship van
de Blue Diamonds of nummers
van de Everly Brothers. In mijn
muziek van nu zitten nog veel
elementen van de Spruce Valley Boys. In mijn vorige programma met Frank Cools hebben we eigenlijk hetzelfde
gedaan: tweestemmig zingen.
Ik deed dan de tweede stem,
want dat kon ik zelf nooit
doen in mijn eigen liedjes.
Heerlijk.”
De seminarie-scholier werd
geen priester en zou ook het
Nuenense
hoveniersbedrijf
van zijn vader niet overnemen.
Hij maakte liever muziek. Van
Maasakkers kreeg als tiener
zijn eerste gitaar en raakte
later geïnspireerd door de
dialect-liedjes van groepen als
Volkoren (Helmond) en Ut
Muziek (de Kempen). Zijn eigen Brabantstalige songs vertolkte hij in regionale zaaltjes.
Twee jaar na het verschijnen
van zijn debuut, koos hij voor
een bestaan als beroepsmuzikant.
Hij vindt het ‘wat lastig’ om
naar zijn eerste lp's te luisteren. De zanger klinkt, geheel in
de bloedserieuze folkstijl van
de jaren zeventig en tachtig,
wat gedragen. Op de jubileumcd zijn die opnamen niet terug
te vinden. Hij koos voor latere
live-versies van zijn eerste
klassiekers. ,,Die liedjes hebben zich verder ontwikkeld, ik
vind de interpretatie beter.”
Maar ik vind het jammer dat
er toch negen liedjes uit die
beginperiode, waarvan sommigen grote hits werden, juist
in die eerste versie met soms
andere instrumenten, dus ook
een andere benadering nu in
een liveversie uit 1998 op dit

overzichtsalbum terecht zijn
gekomen, terwijl het publiek
die nog altijd wil horen. Ik
vind de liveopname van deze
liedjes echt qua interpretatie
niet beter. En ik zet de oude
elpees nog maar eens op.

Hee Gaode Mee
Hee Gaode Mee is uitgegroeid
tot een haast carnavaleske
Brabantse kraker. De eerste
versie was in keurig ABN:
,,Neem mijn hand en kom
gauw mee naar buiten. Heb ik
ooit geprobeerd, maar ik
kwam er ineens achter dat 't in
het Brabants moest. Natuurlijk
moest Hee Gaode Mee in mijn
jubileumprogramma. Er zijn
nummers die mij nu veel meer
raken, maar hij blijft leuk om
te doen. Nee, ik beschouw Hee
Gaode Mee niet als een molensteen om mijn nek. Maar
het liedje staat tamelijk ver af
van de songs die ik de afgelopen tien jaar heb gemaakt. Ik
heb het altijd met plezier gezongen, maar plaats het liedje
wèl in zijn tijd."
Zijn debuut-lp bevat ook Cis
Verdonk, de ballade over een
zonderlinge dorpelinge die
dood in haar huis wordt gevonden. De regel over de
‘zeventien rollekes pepermuntjes, netjes op een rij’ -die
tussen het keukengerei van Cis
worden aangetroffen- is ook
na veertig jaar ontroerend op
een onverklaarbare manier.
,,Ik vind Cis Verdonk nog
steeds een van mijn mooiste
liedjes. Hoe heb ik zo weinig
woorden gebruikt en tóch zo'n
verhaal kunnen oproepen?
Het liedje omvat slechts twaalf
regels tekst. Daar ben ik best
trots op.”
,,Bij ons in Nuenen was ook
zo'n vrouwtje, hoewel zij keurig in het bejaardenhuis is
gestorven. Als ze bij ons thuis
een varken hadden geslacht,
kwam ze kijken ‘of er nog iets
overschoot van het vêrreke’.
Als ons moeder in de kelder
ging kijken, gaf de vrouw ons
een pepermuntje. We werden
vooraf altijd gewaarschuwd:
‘Ge moet gin pepermuntjes
aanvatte, want god wit hoelang ze in d're smerige jas
gezete hebben’. Maar als iets
niet mag, is dat juist aantrekkelijk. Dus wij pakten die pe-

permuntjes aan. Als ons moeder de keldertrap weer opkwam, slikten we 't gauw
door. Dus eigenlijk hadden we
er niks aan.”
,,Ik hoor mensen zeggen:
‘Zulke types als Cis bestaan
niet meer’. Nou, je moest eens
weten....Alleen de maatschappij is veel groter, we kennen
elkaar minder goed in een
dorp. We laten dit soort mensen vaker links liggen. Natuurlijk is het lied een aanklacht
tegen onze omgang met personen die anders zijn.”

Performer
Hoe tijdloos Cis Verdonk ook
is, veertig jaar later is Van
Maasakkers zelf al lang niet
meer de troubadour van de
regionale volksmuziek. Hij is
een landelijk gerespecteerd
performer die folk, pop en
chansons moeiteloos mixt. Hij
zegt veel in weinig woorden
en mijdt semi-poëtische prietpraat. Van Maasakkers beziet
zijn carrière in ‘drie herleidbare fases’. De eerste drie folklp's werden gevolgd door een
elektrische periode, waarin hij
de lp Spiegelen opnam bij de
platenmaatschappij
van
smartlappenkoning
Johnny
Hoes, die echter ook Doe
Maar en Armand in zijn stal
had. ,,Op de dag dat Doe Maar
uiteen ging -het goudhaantje
van de platenmaatschappijbegonnen wij met de opnamen in de studio in Weert.
Daar heerste een rouwstemming.”
Hij ging een tijdje verder in de
‘kleinkunsthoek’. ,,Lange tijd
heb ik een grote afstand bewaard tot mijn eerste liedjes.
Totdat ik op een gegeven weer
de kracht van die nummers
zag. Dat was een omslagpunt,
net als het schrijven van Salve
Regina.” In dat liedje bezingt
Van Maasakkers zijn ontroering over de bedevaart naar
Handel. „Ik was zo ongelooflijk
bang dat de vaste volgers niet
zouden pikken dat ik hierover
een liedje had geschreven.
‘Moet je mij zien: ik kom niet
meer in de kerk, maar ik zie
hier mensen lopen met een
bepaalde overtuiging. Of ze
nou meelopen voor Maria,
omdat ze veertig kilometer
willen afleggen of graag een

meisje versieren. Of om al die
redenen samen.’ Ik wist me
geen raad met mijn kippenvel,
schaamde me ervoor. Dat ik 't
tóch durfde, was de ommekeer. Toen durfde ik persoonlijker te zijn en volgden onder
andere Achter De Schuur, Kan
De Deur Nie Dicht en later As
Ge Ooit. Ik vond aansluiting
met JW Roy en andere singersongwriters. Alles brak open;
ik was waar ik wilde zijn en
daar ben ik nog steeds.”
Zijn liedjes moeten nooit teveel over hemzelf gaan.
,,Natuurlijk zijn de teksten
gebaseerd op mijn ervaringen.
Maar die zijn niet uniek: anderen maken vergelijkbare zaken
mee: verlies, een nieuw lief
leren kennen, ouders die
doodgaan. Het blijkt mensen
te raken. Alleen maar fijn:
voor hen, en natuurlijk ook
voor mij. Ik kan niet zo goed
iets uit mijn duim zuigen.
Mensen vragen weleens of ik
aandacht aan een bepaald
onderwerp kan besteden. Het
is fijn als ze meedenken -ik
bewaar alle mails- maar het
moet me zélf overkomen,
voordat ik er iets mee doe.”
Hij brengt een dwarsdoorsnee
van zijn oeuvre tijdens een
lange theatertournee, samen
met bandgenoten Mike Roelofs en de Vlaamse theatermaker, zanger en muzikant Frank
Cools, tevens zijn levenspartner. Met Cools woont de geboren Nuenenaar en oudinwoner van Budel tegenwoordig samen in Gent. ,,Ik krijg
regelmatig de vraag: ‘Mis je
Nuenen en Budel?’ Ja, natuurlijk. Maar ik ben nog zo vaak in
de buurt. En er is zoveel voor
in de plaats gekomen. Een
heerlijke stad met geweldige
mensen. Als ik nou terug zou
gaan naar Brabant, zou ik Gent
weer missen. Brabant zit in
mij, ik hoef niet in Brabant te
zitten. Natuurlijk ben en blijf ik
van hier. In Gent ben ik thuis
en hier in Brabant heur ik
thuis."

40 jaar liedjes
(-I-C-U-B4-T- CUP 8066, Music

& Words)
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Gerard van Maasakkers
tovert in Goirle liedjes van
vroeger uit de kast

beantwoorden. U kunt ook
bellen: 013 – 5210175.

Gerard van Maasakkers(68)
zit al veertig jaar in het vak.
Een mooie mijlpaal die het
rechtvaardigt om even een
stapel liedjes van vroeger
uit de kast te toveren. Met
Frank Cools(gitaar en ukelele) en Mike Roelofs
(toetsen) trok de geboren
Nuenenaar in de eerste
helft van dit jaar het land
door en belandde daardoor
op 6 april 2018 ook in een
afgeladen Jan van Besouw
in Goirle. Ik keek rond en
verbaasde me over die
propvolle zaal, want de
afgelopen jaren was Gerard
ook in Oisterwijk bij GUO te
gast geweest en uitverkocht was het de afgelopen
jaren eigenlijk nooit meer.
Ligt het aan Oisterwijk?

Aan het imago van Tiliander? Of wilden al die mensen hun waardering betuigen voor Gerard nu die
veertig jaar actief is? Ter
gelegenheid van dit jubileum had hij zelf een aardig
overzicht samengesteld van
veertig muziek maken,
maar erg productief vond ik
hem, toen ik even ging rekenen toch niet. Dat viel
me eigenlijk tegen veertig
jaar hadden 160 liedjes
opgeleverd. Een gemiddelde van vier per jaar!”Al zegt
dat natuurlijk niets over de
kwaliteit.

publiek in petto had. Het is ook
het eerste nummer van zijn
debuutelpee, die in 1978 uitkwam. ,,Ik had toen een bril,
een baard, een pijp, klompen
én niet te vergeten krullen. Tja,
er is sindsdien niks veranderd",
merkte Van Maasakkers, met
enige zelfspot fijntjes op.

Verschillende bekende liedjes
maar ook tal van anekdotes
kwamen daarna voorbij. ,,Ik
weet nog goed dat ik op 11
september 2001 Annie van
tante Frida tegenkwam bij ons
in het dorp. 'Ons vader loopt
niet meer zo hendig', zei ik
tegen haar. Ik kreeg van haar

'Komt er mer in. 't Is hier binne
veul beter as buite. Dus komt
er mer in.' Die drie zinnetjes
vormden samen het warme
welkom dat de zanger voor
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een rollator, die ik later die dag
naar mijn vader bracht. Maar in
de tussentijd was ik zoals ieder
ander compleet bevangen door
het nieuws over de aanslagen
in New York; ik schakelde herhaaldelijk van Nederland 1 naar
CNN en weer terug. Eenmaal
aangekomen bij het ouderlijk
huis zag ik dat de televisie aanstond. Tot mijn grote verbazing
stond er een voetbalwedstrijd
op. Ja, PSV verloor die avond
met 4-1 van FC. Nantes."

‘Hee gaode mee’ zijn eerste
hit
Nog vóór de pauze zong Van
Maasakkers '(Hee) Gaode mee',
ook alweer van zijn debuutalbum. Een grote hit waarmee hij
zich eerst in Brabant maar al
snel ook in de rest van het land
op de kaart zette. Het nummer
is in 2008 in samenwerking met
Guus Meeuwis, Frank Lammers
en JW Roy opnieuw uitgebracht
op CD-single. Het Goirlese publiek zong massaal mee.

zélf gelopen, maar keer op
keer langs de kant van de weg
kippenvelmomenten beleefd",
vertelde Gerard. Maar ook een
nummer als ‘De Stilte’ met een
inventieve pianosolo van Mike
Roelofs bovenop de herhalende, strakke gitaaraanslag, blijft
lang hangen. Een versie die
erom vraagt om opgenomen
te worden Indrukwekkend!
Net als ‘Water en lucht’, dat
naast zijn onnadrukkelijke
reggaeritme ook nog een lekkere New Orleans-swing meekrijgt. Veel van de ragfijne
arrangementen van Mike Roelofs tillen de muziek deze
avond naar een ongekend
hoog niveau. Zorgen voor een
nieuw geluid. De bijdragen van
levenspartner Frank Cools zijn
adequaat en zorgen soms voor
mooie accenten, en brengen
Gerard zeer waarschijnlijk tot
dit ongekende niveau, maar
zijn bijdragen op ukelele waren vaak zo zacht en geruisloos dat ik verlangde naar de
inbreng van Harry Hendriks op
Gerard en Frank Cools

leeg. En dan ontstaan de eerste zinnen. Later werk ik die
uit aan de keukentafel.’
Het zorgde voor een boeiende,
muzikale avond. Een hoogtepunt in de lange rij concerten
die Gerard van Maasakkers in
zijn lange carrière heeft gegeven.

En voor iedereen die er niet bij
kon zijn of die het voor een
tweede keer wil beleven heeft
Jan van Besouw op vrijdag 22
november 2018 om 20.30 een
extra voorstelling geprogrammeerd. U kunt hiervoor nu al
reserveren.
Harry Hendriks

Mike Roelofs
Mike Roelofs

Afgezien van een enkel praatje
tussendoor doet de muziek
deze avond, twee uur lang, zijn
werk, maar in die praatjes
toont Van Maasakkers zich een
warme podiumpersoonlijkheid
die wel iets weg heeft van Toon
Hermans. Gepaste stiltes laten
vallen, een beetje de zaal inkijken, of de zaal aan het lachen
krijgen door simpelweg te vragen of de pauze een beetje
bevallen is. Hij hoeft weinig te
doen om een intieme sfeer te
creëren.
Na de pauze was Salve Regina,
een lied over de jaarlijkse Handelse processie, één van de
hoogtepunten. ,,Ik heb eerlijk
gezegd die processie nog nooit

zijn gitaar die het muzikale
eindresultaat nog meer body
had kunnen geven.
Veertig jaar, meer dan 160
liedjes, ‘uit het leven gegrepen’. Dat heeft Van Maasakkers vanaf het begin van zijn
carrière tot doel gehad. Nu na
veertig jaar kunnen we alleen
maar zeggen, dat hij daar ook
echt in geslaagd is. Véél van
zijn liedjes blijven hangen,
zetten je aan het denken. In
kleine verhaaltjes maakt hij
ons daadwerkelijk deelgenoot
van zijn woede, zijn verdriet,
zijn blijdschap. In het programma ’40 jaar liedjes’ legt hij uit
hoe dat in zijn werk gaat: wandelend. ‘Dan maak je je hoofd

Harry Hendriks
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GUO heeft uw tijdige reservering
voor een concert
hard nodig om te overleven

Over twee weken begint ons
nieuwe concertseizoen. Een
grootheid als Martin Carthy
komt met zijn dochter Eliza nog
één keer naar Europa en in het
bijzonder naar Nederland voor
een korte tournee. Twee concerten slechts in ons land. Op
zaterdag in Zaandam en zondagmiddag 16 september op
het GUO podium in hotel
Boschoord. Reserveert u alstublieft tijdig uw kaartjes en ook
die voor één van de andere 6
voorstellingen. U leest daar
alles over in ons muziekmagazine van augustus, dat u nog
steeds op onze website kunt
nalezen.
Wij schreven toen ook al dat
het u misschien zal verbazen
maar dat we nu al druk bezig
zijn met de programmering
voor het seizoen 2019 – 2020
en daarvoor zijn tijdige boekingen voor de concerten van het
komend seizoen bitter noodzakelijk. Dat verschaft ons inzicht
in wie en hoe we artiesten
willen contracteren. Wat kan er
in deze tijd nog wel en wat
niet? Wij proberen u een zo
aantrekkelijk en afwisselend
mogelijk programma voor te
leggen, maar daarvoor juist is
tijdig reserveren bitter noodzakelijk.
Er is op dit moment landelijk
een trend gaande dat mensen
afwachten tot een week of zo
voor een concert, of zelfs helemaal niet meer in de voorver-

koop kaarten aanschaffen. Dat
heeft al geleid tot concerten
(en festivals) die geannuleerd
moesten worden, want concertorganisatie als GUO moeten het vaak van enthousiaste
muziekliefhebbers hebben, die
zich belangeloos willen inzetten
om Nederlandse en buitenlandse muziekacts op het podium
te krijgen. ‘Daar moet een organisatie ook kosten voor maken, maar daar houden mensen te weinig rekening mee,’
constateert ook Mirjam Adriaans van folkwebsite Folkforum. ‘Wel krijgen organisaties
soms daarna reacties van mensen die gaan klagen, want "ik
was zeker gegaan" als ze horen
dat het geannuleerd is.’
Ook folkkenner Assie Aukes
constateert dat steeds meer
concertorganisatie zoals GUO
er mee op houden. Ze hoeven
niets te verdienen aan hun
concerten, maar het risico persoonlijk op te moeten draven
voor de gages van artiesten,
wanneer een concert vanwege
onvoldoende
belangstelling
moet worden afgezegd, is voor
hen te groot. Niet dat die bij
folkartiesten torenhoog zijn.
Folk, wereldmuziek, etc. noemt
u het maar op, is geen business
waar mensen rijk van worden.
Dat geldt dus zowel voor de
artiesten die bij ons komen als
voor GUO zelf. Kijk maar naar
een folkzanger als Sido Martens, die er al jaren in slaagt

om elk jaar met een klein juweeltje op de proppen te komen, in kleine oplages van zo’n
100 exemplaren, dus niet om
er geld aan te verdienen, want
100 x 15 euro en daar moeten
de kosten van het opnemen en
drukken nog vanaf, levert zelfs
geen gemiddeld salaris op. En
zangers als Sido worden door
de media compleet genegeerd.
Behalve de VPRO op zondagmorgen met Vrije Geluiden
wordt dit soort muziek nooit
meer gedraaid.
En nog een voorbeeld. Ludo
Vandeau trad ooit bij GUO op
en bracht daarvoor Stijn
Bettens en Siegfried van
Schuylenbergh mee (zie foto) .
De toegangsprijs was 10 euro
en daarvan was de helft voor
Ludo en zijn begeleiders. Maar
i.p.v. de verwachte 100 verschenen er maar 24 luisteraars.
Dat betekende dat een buitengewoon goede zanger met
zelfgeschreven Franse chansons voor 120 euro overkwam
van Gent. Geen vetpot als je
dat bedrag met drie man moet
delen en dan moet er nog de
benzine vanaf. Het kost je gewoon geld. Maar Ludo kwam.
Nee, hij had gezegd dat hij zou
komen en het geringe aantal
verkochte kaartjes was voor
hem geen probleem. Toen hij
vertrok na een concert waarvan die weinige luisteraars
unaniem zeiden: “Dat was fantastisch! Waarom komen er
niet meer mensen?” vertelde
hij ons trots dat hij 18 cd’s van
zijn nog niet verschenen album
‘Au gré du charme’ verkocht
had en zo’n hoog percentage
had hij nog nooit gehaald.
Als wij met veel moeite quitte
spelen op het einde van het
seizoen zijn we bij GUO al blij.
Geld om reclame te maken
voor onze concerten is er vaak
onvoldoende behalve via de
mail. Maar lokale nieuwsmedia, dus ook die in Oisterwijk,
besteden te weinig aandacht

aan deze activiteiten of we
moeten een dure reclame in
hun periodieken plaatsen zoals
Tiliander bijvoorbeeld van gemeenschapsgeld wel doet. Dus
daardoor wordt u niet of onvoldoende ingelicht over activiteiten in uw woonplaats waarvoor
de lokale media toch eigenlijk
bedoeld zijn.
En overleven in een gemeente
als Oisterwijk met zijn cultuurburcht Tiliander, waar voor ons
geen plaats meer is, is voor
GUO toch al moeilijk. Als je
houdt van goede muziek, muziek met een betekenis, die je
aan het denken zet over een
betere wereld en hoe we die
kunnen bereiken of misschien
wel zelfs helemaal nooit, is dat
denkbeeld maar een utopie,
dan zat je goed in de tijd van
Bob Dylan en zijn ‘The times
they are a’changing’ maar is er
weinig ruimte in de vercommercialiseerde
consumptiemaatschappij van nu.
En wij vragen u dus vooral om
tijdige te reserveren. Het zou
weleens de redding van GUO
kunnen zijn, want juist nu,
bezig met de voorbereidingen
van het seizoen 2019-2020
hebben wij uw steun en belangstelling voor onze concerten en nieuwe ideeën daarover
hard nodig.
Mirjam Adriaans vroeg ons
om onze lezers toch zeker te
attenderen op Tamala “die
heb ik een paar weken geleden in Amsterdam gezien in
het Vondelpark en ik zie nu
al uit naar december bij
GUO, ze zijn erg goed! Voor
goede muziek, ook al kent u
ze misschien nog niet zou
toch meer belangstelling
moeten zijn.”
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HELPT U MEE
MET HET ORGANISEREN
VAN EEN
HUISKAMERCONCERT?

Herhaalde oproep

Bespeelt u een instrument? Het mag een piano, een viool, cello, dwarsfluit etc. zijn en vindt u het leuk om iemand blij te maken, die altijd
van klassieke muziek heeft gehouden en nu door ouderdom en ziekte niet meer in staat is om zelf naar een concert te gaan, geef u dan
op. Stuu een mailtje naar GUOnieuws@kpnmail.nl en wij geven het door aan Daniélle die haar vader graag blij wil maken. Zij zorgt voor
de ruimte en u speelt en bepaalt zelf hoe lang u wilt spelen.
Wij zouden het als redactie van uw digitale muziekmagazine ‘Groeten Uit Oisterwijk’ fantastisch vinden.

Goedendag,
Ik las de oproep i.v.m. de
huiskamerconcerten, en aan
de hand van deze oproep,
kwam ik tot een vraag aan
jullie:
Mijn vader Theo Zuiker
heeft zijn hele leven van
klassieke muziek gehouden.
Hij stond er mee op en ging
er ’s avonds met een laatste
stuk pianoconcert op de radio
mee naar bed.
Zijn vleugel bespeelde hij
dagelijks en niet onverdienstelijk.
Met Leo Wolfs en Hein
Franssen heeft hij nog enkele
klassieke muziek activiteiten

opgezet in Oisterwijk, waaronder uitvoeringen.
Nu is hij inmiddels 88 jaar
en leeft sinds anderhalf jaar
niet meer bij mijn moeder
thuis vanwege fysieke terug
uitgang, maar in Stanislaus
Moergestel.
Het gaat niet goed met hem,
zijn lijf is op en is bedlegerig
geworden.
Tijdens zijn verblijf daar,
heeft hij bijna geen klassieke
muziek meer geluisterd omdat hij op een gewone muziekinstallatie, het niet meer
goed hoorde i.v.m. gehoor
terug uitgang.
Een paar maanden terug
heeft hij door aanhoudende

ziekte ook het, als verrassing
geplande concert in de
Schouwburg Tilburg moeten
missen.
Zijn muziek niet meer horen
is een enorm gemis voor hem
en nu wellicht het einde nadert wil ik hem nog zo ontzettend graag verrassen met
muziek die zijn hart raakt.
Ik las dat er solisten en
duo’s de huiskamerconcerten
gaan verzorgen en nu is mijn
vraag:
Zou het mogelijk zijn voor u
om een mini-concert in zijn
kamer aan bed te organiseren?
Dit zal dan geen huiskamerconcert worden zoals u orga-

niseert maar een intiem prive
mini-concertje.
Wellicht vraag ik iets wat
voor jullie niet haalbaar is
maar ik hoop van wel!
En als dit niet lukt voor jullie, heeft u dan misschien nog
een connectie die op zeer korte
termijn voor mijn vader wil
komen spelen.
Graag verneem ik z.s.m. van
u,
Alvast hartelijk bedankt!
Vriendelijke Groet,
Danielle Clements

Groeten Uit Oisterwijk

Hartstikke bedankt voor het afgelopen seizoen
GUO-Maten!

Is het maandelijks verschijnend digitaal muziekmagazine van
Stichting Podiumkunsten Oisterwijk / concertorganisatie GUO.

=> In Oisterwijk (webmaster)
=> Gemeente Oisterwijk
=> Stichting De Schuur Oisterwijk
=> Rabobank Hart van Brabant (ledendonatie)
=> Fletcher Hotel Boschoord Oisterwijk (locatie concerten, work
shops, maaltijden en overnachtingen)
=> Stichting Jacques de Leeuw (subsidie)
=> Fonds podiumkunsten Performing Arts Fund NL
=> Ediat/Adrem Intermediagroep (uitgave GUO-krant)

Eindredactie: Walter van Brakel
Gratis abonnement? Mail naar guonieuws@kpnmail.nl
vermelding van naam en e-mailadres .
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