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GUO-concert 24 november in Boschoord 

Guy Davis SPEELT 

geen blues, hij IS ‘t 
 

Terwijl een herfststorm de 
laatste blaadjes van de bo-
men rukt, u bedachtzaam 
door plassen waadt en zilt 
zeewater ons nu ook al in 
Oisterwijk tot aan de lippen 
lijkt te staan, speelt Guy Davis 
bij GUO binnen warmhartig 
blues. Nee, herstel: hij speelt 
’t niet, hij is ’t. In alles ademt 
de man blues, zodra hij op 
een podium staat.  Hij hoeft 
zijn gitaar, banjo of bluesharp 
maar te beroeren en je weet, 
dit is de blues. Niet zozeer die 
blues die aan je vreet, in en 
over een wereld vol kommer 
en kwel. Eerder eentje van 
harmonie, verbinding, hoop. 
Van verhalen ook, story tel-
ling. Al zijn we er ook dit jaar 
weer niet in geslaagd om met 
elkaar de wereld om ons heen 
voor iedereen mooier te ma-
ken, we moeten erin blijven 
geloven dat ‘t het proberen 
waard blijft.  Verbeter de 
wereld, begin bij….. Juist ja. 
Dat is de boodschap van Guy 
Davis. En dat dan allesbehalve 
prekerig of naïef. 

    
De blues is tussen 1860 en 
1900 ontstaan en vindt zijn 
oorsprong in de muziek die 
‘negerslaven’ uit Afrika in het 
Zuiden van de Verenigde Sta-
ten - onder andere in de Mis-
sissippidelta, tussen Memphis 

en New Orleans - maakten. De 
voornaamste muzikale bron-
nen zijn religieuze liederen 
(gospels en negrospirituals), 
worksongs en de field hollers. 
Een typische variant van de 
blues is de cajunmuziek. Voor 
de slaven was het maken van 
deze muziek, alleen of met 
elkaar op instrumenten die ze 
zelf bij elkaar knutselden, vaak 
een manier om hun levensleed 
enigszins draaglijk te maken. 
Omdat de muziek vaak een 

melancholische toon en in-
houd had die pasten bij de 
miserabele omstandigheden 
waarin ze hun leven sleten, 
werd ze 'blues' genoemd. 
Soms gebruikten ze 'scheld-
woorden’ die de bewakers 
niet kenden. Zo konden ze 
stiekem hun bewakers uit-
schelden, zich mentaal wre-
ken, zonder dat die het in de 
gaten hadden.  
 
 

De alleskunner 
Film-, tv- en Broadway-acteur, 
muziekdocent, producer, com-
ponist, arrangeur, uitvoerend 
muzikant: Guy Davis is het 
allemaal. Maar sinds ‘Stomp 
Down The Rider’, zijn debuut-
cd uit 1995, is hij eerst en 
vooral rondtrekkend muzikant. 
Op zijn doortocht doet de 
Amerikaanse maestro van de 
country- ofwel deltablues  op 
zondagmiddag 24 november 
GUO-concerten Groeten Uit 
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Oisterwijk aan. Vanaf 15.00u 
etaleert hij er zijn talenten in 
GUO-locatie Boschoord aan de 
Gemullehoekenweg 143 in 
Oisterwijk.  
 
Vanaf 14.00 opent GUO haar 
zaalkassa om de laatste tickets 
cash te verkopen. Maar lief-
hebbers reserveren hun tickets 
d i g i t a a l  o p :  h t t p s : /
www.v e i l i gr e s er v er e n. n l/
ticketshop3.0/?o=GUO582396. 
GUO rekent geen bijkomende 
reserveringskosten en parkeren 
bij Boschoord is gratis. Boven-
dien zijn er speciale tarieven 
voor GUO-bezoekers die bij 
Boschoord vóór dit GUO-
concert lunchen en erna dine-
ren en overnachten. Hiervoor is 
het noodzakelijk om te reserve-
r e n  v i a  a d m i n i s t r a -
tie@hotelboschoord.nl. 
        
Oekraïne, Groenland, NL… 
Geen staat in thuisland USA 
waarin hij nog niet optrad. En 
daarbuiten verscheen hij in 
zowat elke uithoek van het 
noordelijk halfrond. Van club- 
en festivalpodia tot opname-, 
radio- en tv-studio’s. Na zijn 
zomertoer in 2014 door Oekraï-
ne trok het volk de standbeel-
den van Lenin van hun sokkel. 
In een kindertehuis in Groen-
land speelde hij voor de Ko-
ninklijke familie van Denemar-
ken. En eindelijk mogen nu ook 
wij genieten van zijn rafelige 
vocalen, zijn klasse op gitaar, 
banjo en bluesharp en zijn 
talent als singer-songwriter. 
 
Guy Davis rekent folkmuzikant 
Pete Seeger zaliger tot zijn 
mentor die hem tot in het 
voorportaal van de blues 
bracht. Folk of blues: in het 
spoor van Seeger wil ook hij 
laten horen hoe harmonieus 
het leven kan zijn, al gaat niet 
alles over rozen. Seeger schiep 
onschuldige protestsongs als 
‘We Shall Overcome’ en ‘This 
Land Is My Land, This Land Is 
Your Land’. Toch veroordeelde 
het Carthy Tribunaal hem in de 
jaren vijftig wegens ‘communis-
tische sympathieën’ tot de 
bedelstaf. Bij de ontroerende 
inauguratie van de eerste zwar-
te POTUS Barack Obama zong 
hij in zijn nadagen fier zijn pro-
testsongs met Bruce Spring-
steen aan zijn zij. De rehabilita-

tie was compleet  toen ‘The 
Boss’ als eerbetoon nog voor 
het hemelen van zijn oude 
meester  een dubbel-cd en 
wereldtoer ‘The Pete Seeger 
Sessions’ tot leven bracht.   
 
Country- en deltablues 
Boycot of niet, het was uitge-
rekend dit ‘rebelse’ repertoire, 
samen met Dylan’s ‘Blowin’ In 
The Wind, dat de tiener- en 
beatmissen van katholiek Ne-
derland van de jaren zestig 
deed volstromen. Het kan 

 

verkeren. Van Pete Seeger en 
Bob Dylan is de link naar 
Woody Guthrie en Leadbelly 
snel gelegd. Toch passen de 
story telling songs van Guy 
Davis eerder in het idioom van 
voorgangers en tijdgenoten uit 
de akoestische, country- en 
deltablues. Onder hen Blind 
Willie McTell, Big Bill Broonzy, 
Robert Johnson, 
Lightnin’Hopkins, Babatunde 
Olatunji, Garrison Keillor, Fats 
Waller en Sonny Terry.  
 

Die laatste beïnvloedde vooral 
Davis’ speelse spel op de 
bluesharp, de mondharmonica 
in mineur. ‘Sonny & Brownie’s 
Last Train – A Look Back at 
Brownie McGhee and Sonny 
Terry, in 2016 opgenomen in 
Milaan bij de Italiaanse blues-
harper Fabrizio Poggi die zijn 
toontje meeblaast, is een 
hommage aan deze twee ar-
tiesten aan wie Guy Davis zich 
schatplichtig voelt. Behalve 
composities van hemzelf bevat 
de cd werk van de twee groot-

https://www.veiligreserveren.nl/ticketshop3.0/?o=GUO582396
https://www.veiligreserveren.nl/ticketshop3.0/?o=GUO582396
https://www.veiligreserveren.nl/ticketshop3.0/?o=GUO582396
mailto:administratie@hotelboschoord.nl
mailto:administratie@hotelboschoord.nl
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meesters en van tijdgenoten 
als Libba Cotton en Leadbelly. 
Davis heeft sowieso een klik 
met Fabrizio Poggi, getuige hun 
dubbelconcerten in Europa en 
VS en hun samenwerking bij 

eerdere cd’s ‘Kokomo Kidd’  en 

‘Juba Dance , de schijf uit 2013 
waarmee Davis acht weken de 
‘Roots Music Charts’ aanvoer-
de.  
 
Toegankelijk én retespannend  
Aan Guy Davis kleeft het label 
‘ambassadeur van de blues’. 
Ook wel wordt hem ‘de renais-
sance van de oude blues’ toe-
gedicht. Hij voelt de drang om 
in zijn eigen werk dat van zijn 
oude blueshelden te doen la-

ten herleven. Om dit te duiden 
trekt hij de vergelijking met het 
afstoffen en oppoetsen van 
oude spullen die je, antiek of 
niet, dierbaar zijn en met het 
verstrijken der jaren meer gaat 
koesteren. In de wijze waarop 
hij die toewijding wil delen met 
zijn publiek ziet hij een over-
eenkomst met zijn acteur-
schap.  
 
Hij is niet uit op artistieke er-
kenning voor zijn kunstzinnig 

gezwoeg. Al kost het hem 
bloed, zweet en tranen, de 
kunst is juist om songs tegelijk 
simpel, klein, toegankelijk en 
toch retespannend te houden. 
Tevreden is hij als hij zijn pas-
sie voor wat hij doet en hoe hij 
dat doet voelt overslaan op 
zijn toehoorders. In hun blik 
wil hij de grote, verwonderde 
ogen van een achtjarig kind 
zien. Die hem zeggen : ‘Hé, dát 
wil ik ook’. Pas dan voelt hij 
zich in zijn missie geslaagd.  
 
Behalve voor volwassenen 
speelt hij met evenveel plezier 
voor kinderen. Het succes van 
zijn kinder-cd’s doet niet on-
der voor die van de grote 

mensen wereld. Maar bovenal 
wil hij met zijn muziek mensen 
tot elkaar brengen. In een 
wereld die uiteenvalt door 
tegenstellingen en verdeeld-
heid ziet hij een taak wegge-
legd om de harmonie te ver-
spreiden die van muziek kan 
uitgaan. Vanuit die grondhou-
ding wil hij zijn muziek overal 
tot bij iedereen brengen. Juist 
dat verbindende brengt hem 
terug bij Pete Seeger.  
 

 

Eli en Dinie Maas 

Blues Award 
Hoewel de blues of muziek in 
het algemeen buiten het ou-
derlijk huis beleefd werd, 
groeide Guy Davis op in een 
artistieke familie met pa en 
ma die op het toneel de kost 
verdienden. In de jaren negen-
tig bracht zoon Guy ‘The Ad-
ventures of Fishy Waters: In 
Bed With the Blues’ op de 
planken dat al snel als dubbel-
cd naar buiten kwam. Vervol-
gens kroop hij in ‘Robert 
Johnson: Trick The Devil’ on-
der de huid van de blueslegen-
de.  Hiervoor kende de ‘Blues 
Foundation’ hem de ‘Keeping 
the Blues Alive Award’ toe. 
Het succes bracht hem naar de 

meesters van de akoestische, 
country- en deltablues neemt 
hij graag afslagen naar ragti-
me, New Orleans, blazers, 
slagwerkers en alles dat dans-
baar is. Hij raakt de blues van 
toen en nu en van ingetogen 
tot uitgelaten. Als muziekdo-
cent bezorgt hij zijn studenten 
een basis om uit te bouwen in 
bluessessies. Blues moet zich 
in je DNA nestelen om van 
daaruit iets nieuws te creëren. 
Zonder formele status claimt 
hij eigenaarschap over zijn 
blues.  
 
Guy Davis is blues.  
 
Tekst: Jos Creusen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luisteren? 

https://youtu.be/
MqBfAvScyds 

https://youtu.be/

yaA448PTA1k 

 

 

Broadway-productie van Fin-
nian’s Rainbow, waarmee hij in 
de voetsporen trad van Sonny 
Terry die in 1947 dezelfde rol 
vertolkte. Tussendoor bracht 
hij dertien blues-cd’s uit die 
vrijwel allemaal in een nomina-
tie resulteerden.   
 
In plaats van bluesman van de 
gestampte pot is Guy Davis 
een verfijnde bluesmuzikant, 
zij het met een brede range. 
Naast zijn hang naar oude 

https://youtu.be/MqBfAvScyds
https://youtu.be/MqBfAvScyds
https://youtu.be/yaA448PTA1k
https://youtu.be/yaA448PTA1k
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Riccardo Tesi & Banditaliana  

maken er een feestje van bij GUO 

Van 26 t/m 30 oktober vierden 

Riccardo Tesi & Banditalia-

na hun zilveren jubileum met 

een tournee door de Lage Lan-

den. In Nederland speelden ze 

op 27 oktober voor een enthou-

siast publiek bij GUO-

concerten Groeten in Oister-

wijk. Kwam het omdat het pas 

hun tweede  concert van deze 

toer was dat de groep maar niet 

kon stoppen? Of zijn het echt 

van die bevlogen musici voor 

wie samen muziek maken de 

reden is voor hun bestaan en 

het dan mooi meegenomen is  

dat ze daar dan ook nog voor 

betaald krijgen?  

 

Hoe lovend hun recensies ook 

mogen zijn, vergeleken met 

wat ze zouden moeten verdie-

nen, is het eerder een fooi. 

Zeker als je het afzet tegen 

buitensporige verdienmodellen 

van talentvolle profvoetballers. 

Maar laten we die vergelijking 

niet te ver doortrekken. We 

zouden er mistroostig van wor-

den. En u met ons. Dat zouden 

we niet op ons geweten willen 

hebben.  

  

Afgaand op het weer was het al 

mistroostig genoeg op die zon-

dagmiddag 27 oktober dat de 

Toscaans-Italiaanse band  

GUO aandeed. Maar daar, 

middenin Oisterwijks bos– en 

vennengebied, ervoeren we een 

groep die uitstraalde dat ze 

ervan genoot om op te mogen 

treden, zelfs voor een getals-

matig klein (maar daarom niet 

minder fijn) publiek. En dat 

was wat ze overbrachten, nog 

afgezien van suberbe vakman-

schap: aanstekelijk speelple-

zier. Ondertussen hadden ze al 

wel vijf keer het laatste num-

mer aangekondigd, dat dan 

toch weer niet het allerlaatste 

lnx.riccardotesi.com/images/518.jpg 
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bleek. Althans, zo leek het. De 

ene keer was het de laatste 

song, dan weer de laatste in-

strumentaal, dan weer het laat-

ste nummer vóór de toegift. 

Omdat ze het niet laten kon-

den. En de bezoekers vonden 

dat helemaal niet erg. Om maar 

’ns een understatement uit de 

kast te halen. Enthousiast en 

gedreven, elkaar opzwepend, 

zagen en hoorden ze vier ijzer-

sterke muzikanten die ruimte 

gaven aan elkaar. Want dat 

kwam het muzikale niveau 

alleen maar ten goede.  

  

Riccardo Tesi nam alle bind-

teksten voor zijn rekening, zich 

verontschuldigend voor zijn 

beperkte Engels. Hij was prima 

te volgen, gelardeerd met 

kwinkslagen. En dat gold al 

helemaal voor de groepssound  

die verbond. Banditaliana is  

een bende fantastische muzi-

kanten. Toen inleider Carel bij  

Riccardo informeerde of hun 

bandnaam misschien refereerde 

aan een bandietenbende, ant-

woordde hij bevestigend. Ze 

zijn een stelletje bandieten in 

de muziek waarbij ieders in-

breng even belangrijk is.  Dat 

hoorde je op momenten waarop 

Riccardo Tesi met een wat 

ingehouden speelstijl volop 

ruimte bood aan de andere 

bandleden, bijvoorbeeld voor 

het verrassende percussiewerk 

van Gigi ‘fastfoot’ Biolcati,  

Wat doet ie toch en wat ge-

bruikt hij daar zoal voor, dacht 

ik herhaaldelijk. Of voor de 

fraaie improvisaties en versie-

ringen op gitaar met ruimte 

voor invloeden uit de gypsy-

swing van Maurizio Geri. 

Afgewisseld met het jazzy en 

grappige saxwerk van Claudio 

Carboni, soms zelfs spelend 

op twee saxen tegelijk met 

rijkelijke invloeden uit de ball-

room jazz. 

   

Beste trekzakspelers  

Als veldonderzoeker in perma-

nente staat van nieuwsgierig-

heid doorkruiste Riccardo Tesi 

zijn land van Lombardije tot 
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Sicilië. Met authentieke veld-

opnames liet hij de gevarieerde 

muzikale wortels horen die hij 

als arrangeur integreerde in de 

authentieke muziek uit zijn 

eigen Toscane. Evengoed liet 

hij zich inspireren door muziek 

uit Baskenland, de Britse eilan-

den, Frankrijk en Madagascar 

met stijlfiguren uit de jazz, de 

Italiaanse Liscio dansmuziek 

en het singer-songwriter genre. 

Door deze mengelmoes van  

muzikale stijlen en richtingen  

kan hij experimenteren met 

muzikanten binnen en over de 

Italiaanse folkgrenzen. Span-

nende Toscaans-Sardijnse 

combines realiseerde hij in de 

groep Ritmia en met de Sar-

dijnse zangeres Elena Ledda. 

Liedjesprogramma Anita Ani-

ta kleurde hij Occitaans in met 

zanger-gitarist Jan-Mari Car-

lotti en mandolinespeler Pa-

trick Vaillant met wie hij, sa-

men met Gianluigi Trovesi en 

de etnische jazzmusicus Daniel 

Sepe, tevens een jazzavontuur 

indook. 

  

Samen met zanger/gitarist 

Maurizio Geri tekende Riccar-

do Tesi ook voor twee bejubel-

de cd’s met muziek uit de 

Pistoia Apennijnen: Acqua 

foco e vento en Sopra i tetti di 

Firenze. Voor een cd met Itali-

aanse dansmuziek (Un Ballo 

Liscio) smeedden ze een hecht 

multi-etnisch gelegenheidsor-

kest met folk-, jazz-, klassieke 

e n  d a n c e - m u z i k a n t e n . 

Nu  maken ze met saxofonist 

Claudio Carboni en percussio-

nist Gigi Biolcati het kwartet  

compleet en vieren ze met de 

cd Argento hun zilveren jubile-

um als Banditaliana.    
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tet injecteert zijn mediterraans 

gewortelde muziek met invloe-

den uit de jazz, het Franse 

chanson, tot aan  liederen uit 

de oude klassieke muziek. 

Waardoor het ook na 25  jaar 

opvallend fris en vernieuwend 

blijft.  

 

De vier muzikanten namen ons 

deze zondagmiddag dus mee 

naar Toscane, maar waaierden 

in tijd en ruimte uit over Italië, 

Zuid-Europa en verder. Com-

posities en arrangementen 

raken en stelen menig hart en 

ziel, niet alleen in eigen land 

maar ook ver daarbuiten. Re-

gelmatig blies een  mild briesje 

vanuit de Middellandse Zee 

zwoel Oisterwijk binnen. Maar 

eenmaal buiten trok ik toch 

gauw mijn jas maar goed dicht.  

 

De warme, expressieve voca-

len van Maurizio Geri en Gigi 

Biolcati waren een genot om  

te horen. Twee stemmen die 

elkaar zo weinig ontlopen dat 

ze je de illusie geven van één 

krachtige mannenstem. Naast 

Omdat Riccardo Tesi al decen-

nia tot de elite van de Europese 

trekzakspelers behoort, was  

het weinig verrassend dat hij 

toetrad tot superformatie Sa-

muraï. Nog steeds laat Tesi 

binnen deze topgroep horen 

dat hij één van de beste Euro-

pese trekzakspelers van dit 

moment is. Samen met Engels-

man John Kirkpatrick (op 19 

januari met Martin Carthy bij 

GUO: reserveer tijdig!), Frans-

man Marc Perronne, Bask 

Kepa Junkera, Fin Markku 

Lepistö, Fransman Bruno Le 

Tron, Waal Didier Laloy en  

paddy David Munnelly. 

 

Wat een geweldige band, zei 

mijn  buurvrouw, je kunt in 

alles horen hoe goed ze zijn 

ingespeeld op elkaar. Dat klop-

te, want in de 25 jaar dat deze 

band bestaat, (Argento is Itali-

aans voor zilver, en zo heet 

ook hun zesde cd  die vorig 

jaar uitkwam), hebben ze zich 

vanuit herkomststreek Toscane 

ontwikkeld tot boegbeeld van 

de vernieuwende etnisch-

mediterrane muziek. Het kwar-

wat ouder repertoire kwamen 

veel stukken die ze speelden en 

zongen  van ‘Maggio’, hun 

voorlaatste album uit 2014, en 

natuurlijk van ‘Argento’ uit 

2018.  Ik vond het razend knap 

hoe ‘slechts’ vier muzikanten 

met ijzersterke muzikale ver-

sies van nummers als ‘Maggio 

del Crinale’;  ‘Valzers’;  

‘Merica’ en ‘Corno d’Africa’ 

wisten te komen. Nummers  

die ze in de studio toch met 

twee of drie muzikanten meer 

hebben opgenomen. Zonder 

dat je nu het geluid van de 

viool, de contrabas of de piano 

miste. En ook in Oisterwijk, 

buiten de opnamestudio met al 

zijn audiologische hulpattribu-

ten, liet Claudio Carboni 

horen gemakkelijk met een 

sopraan en een altsax tegelijk 

overweg te kunnen. 

   

De laatste noot haalt me uit  

mijn mediterrane roes en 

brengt me tot het besef  dat de 

tijd voorbij is gevlogen. Buiten 

is het guur, winderig en nat. 

Maar van binnen gloeit nog  

een mediterraan vuurtje na. 

Dat maakt me tot een priester 

op de preekstoel met een bood-

schap voor mensen die hun 

voorliefde voor de betere folk-

muziek eenkennig  Angelsak-

sisch, Keltisch, ja zelfs Iers 

inkleuren. En die dus schitte-

ren door afwezigheid bij een 

mediterrane topband die haar 

aanstekelijke folkmuziek als 

onbegrensd benadert. Vier 

klassemuzikanten uit Toscane 

boden zo’n twee uur speel– en 

luisterplezier met muziek die 

tot de top van de Europese folk 

hoort. In niets deden ze onder 

voor het beste uit welk deel 

van de wereld dan ook. De rest 

is subjectieve smaak, toege-

kende waarde  die meer zegt 

over de toekenner dan over het 

toegekende. 

 

 Tekst: Walter van Brakel 
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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 Oisterwijk-
se organisaties, hun vrijwilli-
gers en deskundigen Bevrij-
dingsdag op dinsdag 5 mei in 
Oisterwijk. Tijdens wandelin-
gen en rondleidingen verhalen 
Stadsgidsen, KVL-gidsen, 
Werkgroep Struikelstenen, 
Stichting Joodse Begraafplaats 
en Boswachter Frans van nog 
veelal zichtbare oorlogsherin-
neringen. 
  
Een expositie van Heemkunde-
kring De Kleine Meijerij, met 
filmdocu’s van Oisterwijk In 
Beeld en lezing van Henk van 
der Linden, getuigt van Oister-
wijks lief en leed in WOII. De 
expositie blijft na 5 mei nog 
enkele dagen open voor klas-
bezoeken van Oisterwijkse 
scholen die zich hiervoor aan-
melden. Een digitaal inspira-
tiepakket ondersteunt docen-

ten om hun leerlingen voor te 
bereiden. Henk van der Linden 
bewerkt zijn lezing tot publica-
tie in het tijdschrift van de 
Heemkundekring.   
    
Lokale kunstenaars Marion 
Steur (poëzie), Ine van Son 
(beeldende kunst) en Rob 
Rieter (soundscapes) voeren 
‘Op Drift’ uit. Deze art perfor-
mance vloeit over in bevrij-
dingsconcert ‘Van Cohen tot 
Winehouse’. Daarin vertolkt 
singer-songwriter Niki Jacobs 
rockclassics van Joodse we-
reldsterren in het Jiddisch, 
terwijl Nikitov ze in een Klez-
mer-jasje steekt.  
 
In tien afleveringen stelt GUO-
vrijwilliger Jos Creusen in deze 
rubriek per keer een activiteit 
voor. Meer info vindt u op 
www.groetenuitoisterwijk.nl. 
Daar kunt u tevens combi-
dagtickets à 20 euro reserve-
ren. Reserveer tijdig: per acti-
viteit is deelname beperkt en 
VOL=OP. In deze derde afleve-

ring…..:  
 
Aflevering 3: Struikelstenen 
Eind augustus 1942. Duitse 
bezetters deporteren Joodse 
Oisterwijkers. Van de tweeën-
veertig Joodse inwoners heb-
ben er vijfentwintig de Duitse 
en zeventien de Nederlandse 
nationaliteit. Van de vijfen-
twintig Duitse Joden komen er 
vijftien om in vernietigings-
kampen. Van de zeventien 
Nederlandse Joden zijn dat er 
twee. Nog vijf worden vermist 
en komen om. Onder het pro-
letariaat in bijvoorbeeld Am-
sterdam liggen de percentages 
gedeporteerde, vermiste en 
omgebrachte Joden aanzienlijk 
hoger.     
 
Donderdag 4 mei 1950. In 
Nederland hangen nauwelijks 
tricolore vlaggen halfstok. 
Verleggen de gruwelijke waar-
heidsbevindingen uit de ver-
nietigingskampen de nadruk 
op menselijk falen? Richt de 
focus zich op de ontluikende 

Koude Oorlog? Op de nasleep 
van de koloniale oorlog in 
wingewest Indië? Herijken zich 
hierdoor ‘goed’ en fout’? Ko-
men die in een ander daglicht 
te staan? Tezelfdertijd onthult 
Oisterwijks gemeentebestuur 
een gedenksteen voor de 
plaatselijke oorlogsslachtof-
fers. Eenentwintig namen 
ontbreken. Eenentwintig Jood-
se namen. ‘Men’ is ze 
‘vergeten’.  
 
1965. De Gemeenschap van 
Oud-illegale Werkers vraagt 
aandacht voor het lot van de 
Oisterwijkse Joden. De Oister-
wijkse Joden die zich tot ka-
tholiek lieten dopen, weltever-
staan.  
 
1998. Oisterwijks gemeente-
bestuur besluit alsnog tot een 
gedenksteen voor de in ver-
nietigingskampen omgekomen 
Joden uit Oisterwijk. Evenals 
het exemplaar uit 1950 be-
vindt ook deze gedenksteen 
zich bij het  oorlogsmonument 

Ad van den Oord 

Oisterwijk in WOII – WOII in Oisterwijk 

http://www.groetenuitoisterwijk.nl
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aan de Gemullehoekenweg. 
Nagenoeg tezelfdertijd klad-
den onbekenden hakenkruizen 
op de muren rond de Joodse 
Begraafplaats.  
 
Dinsdag 12 maart 2019. De 
Duitse kunstenaar Gunther 
Demnig legt voor elf omge-
brachte Joden elf Struikelste-
nen voor hun voormalige hui-
zen in George Perklaan, Peper-
straat en Schoolstraat. De 
kubusvormige stenen zijn 

voorzien van een messing 
plaatje van 10 bij 10 cm. Op 
elk plaatje: naam, geboorte-
jaar, deportatiejaar, sterfte-
jaar en sterftelocatie, veelal 
een vernietigingskamp.  
 
De bijeenkomst laat een onuit-
wisbare indruk achter op de 
aanwezigen. Onder hen be-
langstellenden uit Oisterwijk 
en omgeving, maar ook vier-
endertig nazaten die er voor 
zijn overgekomen uit Israël, 

VS, UK, Zwitserland. ….. Een 
‘heidens’ karwei, maar die elf 
plus elf is tweeëntwintig Strui-
kelstenen komen er.  
 
Dinsdag 5 mei 2020. Tijdens 
‘Oisterwijk in WOII – WOII in 
Oisterwijk’ wandelt Werk-
groep Struikelstenen met u 
langs Struikelstenen om er 
herinneringen op te halen aan 
de levens van Oisterwijkse 
Joden die -evenals homo’s, 
gehandicapten, zigeuners- om 

wie en wat ze waren in WOII 
zijn omgebracht.  
 
Want daarom liggen ze er, die 
tweeëntwintig Struikelstenen. 
Om alle tweeëntwintig in WOII 
omgebrachte Joden uit Oister-
wijk met verhalen tot leven te 
wekken. Om ze niet opnieuw 
te vergeten of dood te zwij-
gen. Om ze niet weer te laten 
sterven. 
 
Tekst: Jos Creusen 

Stelt u zich eens voor dat u morgen plotseling door een stel gewapende mannen ruw uit huis gehaald wordt om vervolgens nooit meer 
terug te keren. Dat overkwam tweeëntwintig Joodse mensen in Oisterwijk tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
 
In Oisterwijk is de Werkgroep Struikelstenen Oisterwijk in 2017 van start gegaan met als doel aandacht te vragen voor mensen die in de 
kern Oisterwijk en Heukelom hebben gewoond en tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gedeporteerd en omgekomen in een concentratie-
kamp. 
 
Gunther Demnig, Duits kunstenaar, is initiatiefnemer van de struikelstenen. Ze worden wereldwijd gelegd voor huizen waar mensen van-
wege hun geloof, huidskleur of geaardheid, zoals Joden, zigeuners, homo’s en gehandicapten, tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn opge-
pakt.  “Het is een tastbare herinnering waarover je met je hoofd en je hart struikelt en waarvoor je moet bukken om ze te lezen”. Hij haalt 
ook een oud gezegde uit de Joodse Talmoed aan als hij zegt: “Een mens is pas vergeten als zijn naam is vergeten.’  De kubusvormige ste-
nen van 10 bij 10 cm, voorzien van een messing plaatje, worden in het trottoir aangebracht voor woningen waarin de slachtoffers woon-
den. 
 
Er is veel werk verzet door de Werkgroep Struikelstenen Oisterwijk. Allereerst moest vastgesteld worden voor welke mensen een steen 
zou worden gelegd. In Oisterwijk waren het alleen Joden. Van alle slachtoffers bleek een klein dossier te zijn bijgehouden door het Rode 
Kruis in Den Haag. Uit die dossiers bleek hoe familieleden soms wanhopig op zoek waren naar hun vermiste verwanten. De werkgroep 
achterhaalde zoveel mogelijk familieleden van de slachtoffers. Veel familieleden waren aangenaam verrast dat na zoveel  jaren hun om-
gekomen verwanten nog niet vergeten zijn.  

In de George Perklaan nr. 7 (zie foto) werden 5 stenen 
gelegd voor Hans May, Hermine Elsas-Gluck, Siegfried 
Kanstein , Elisabeth Kanstein-Wolff en Cato Wolff. 
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Liqua de muziek van dit samen  

Who is Guy Davis….? 

Dust My Broom paste hij in, in 
zijn verhaal over Fishy Waters. 
Davis vindt zichzelf een verha-
lenverteller, en zoekt altijd 
naar precies die woorden die 
het verhaal het beste over-

brengen. Soms zijn dat grappi-
ge of overdreven verhalen, 
leunend op de traditie van de 
Amerikaanse Tall Tales, een 
18e en 19e eeuwse vorm waar-
aan ook gerenommeerde 
schrijvers zich overgaven. En 
andere keren zijn het serieuze 
verhalen: het leven van een 
zwerver, de lange tocht naar 
Chicago of zelfs een lynching.  
 
Toch was het toneel en acteren 
niet het eerste levensdoel van 
Davis. Acht jaar oud zag hij 
iemand op een podium met 
enkel een gitaar die verhalen 
vertelde door de blues te spe-
len. Sindsdien is dat wat Davis 
ook doet. Daarbij is het belang-
rijk voor hem om zijn eigen 
interpretatie aan nummers te 
geven. Hij speelt de klassiekers 
niet noot voor noot na, maar 
maakt ze zich eigen, in een 
markante fingerpicking stijl, 
beïnvloed door Pete Seeger, 
die hij zeer waardeerde en 
waar hij tot diens dood mee 
optrok. 
 
Davis wordt ook zeer gewaar-
deerd voor zijn werk voor kin-
deren. Hij speelt nog steeds 

En: waarom hoort hij op ons GUO-podium? Carel Burghout verdiepte zich in deze existentiële vragen. En passant probeerde hij 

een vinger te krijgen achter de mens achter de muzikant. Bij ‘ons’ is Guy Davis veel minder bekend dan in ‘zijn eigen’ VS. Maar 

toen Carel zijn speurwerk afrondde, bleek zijn be– en verwondering eens te meer gegroeid. Voor u aanleiding om ‘deze ambassa-

deur van de blues’ te ontmoeten?  Of trekken ‘Wear Your Love Like Heaven’ van Donovan of ‘Lay Lady Lay’ van Bob Dylan u 

over dit GUO-drempeltje? Na binnenkomst bij GUO-locatie Boschoord linksaf via trapje of lift. Ofwel: een kind doet de was…. 

Guy Davis is hier ongetwijfeld 
minder bekend dan in eigen 
land. In de Verenigde Staten 
kennen ze hem als acteur, 
toneelschrijver, muziekdocent 
en componist. Hij deed mee 
aan een project Blues in the 
Schools en kreeg een rol in 
een toneelstuk over Robert 
Johnson, Trick The Devil. Dat 
stuk pretendeerde niet het 
ware verhaal over Johnson en 
zijn befaamde pact met de 
duivel te zijn. In dit geval niet 
door ‘duivels’ te spelen, maar 
door de ‘waarheid van de 
blues’ te vertolken.  
 

Davis werd door het acteren 
geïnspireerd om zijn  toneel-
stuk te schrijven, een stuk 
gelardeerd met bluesnum-
mers. De titel was Fishy Wa-
ters: In Bed with the Blues. De 
CD met de muziek van het 
toneelstuk kwam uit in 2012. 
De muziek wordt verbonden 
door gesproken episodes, daar 
hoor je de verteller en docent 

 aan het woord. 
 
Davis schreef het stuk terwijl 
hij achter de coulissen wachtte 
op een invalbeurt in toneel-
stuk The Mule Bone, geschre-
ven door de geëngageerde 
schrijvers Langston Hughes en 
Zora Neale Hurston met mu-
ziek van Taj Mahal. Hughes en 
Hurston waren vooraanstaan-
de schrijvers in de ‘Harlem 
Renaissance’, een uiterst be-
langrijke periode van bloei van 
de  Afro-Amerikaanse letteren 
in de eerste helft van de vori-
ge eeuw. 
 

Dat Davis een band met het 
theater kreeg was te danken 
aan zijn ouders, beiden actief 
in het tot leven brengen van 
Afro-Amerikaanse verhalen op 
het toneel. Davis besloot om 
te ‘stelen’, te leren en ook zelf 
songs te schrijven gebaseerd 
op bijvoorbeeld folklore. Be-
staande liedjes die hij allang 
speelde, zoals Candy Man en 

Ik ben door mijn research en luisteren fan geworden…. 
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regelmatig zijn programma 
“Routes of the Blues”. 
Daarin brengt hij zowel de 
Mississippi Delta Blues als de 
blues van de Oostkust ten 
gehore, en door zijn verhalen 
daar omheen leren de kin-
deren en passant zaken over 
geografie en geschiedenis van 
die gebieden.  

Zijn toerschema brengt hem 
tot alle uithoeken van de we-
reld: hij heeft bijvoorbeeld ook 
in Groenland gespeeld. Hij ziet 
zichzelf als een ambassadeur 
voor de blues. Hij noemt het 
zijn roeping en stelt beschei-
den dat hij geen bluesgroot-
heid is, dat zijn de mensen die 
hij volgt en wier muziek hij 
speelt, Seeger natuurlijk, Mud-
dy Waters en Leadbelly. Zijn 
meest recente werk, uit 2017, 
is een tribuut aan Sonny Terry 
en Brownie McGhee. Dit duo 
schreef en interpreteerde veel 
nummers die standaard zijn 
geworden van talloze bluesar-
tiesten, denk aan Take This 
Hammer, The Midnight Special 
of Key To The Highway. Het 
album werd geproduceerd 
door de Italiaan Fabrizio Poggi 
die al vaker de productie van 
Guy’s werk op zich had geno-
men. De twee ontmoetten 
elkaar bij toeval, tien jaar gele-
den. Fabrizio dompelt zich 
onder in de blues en schreef er 
boeken over. Het is vooral zijn 
fascinatie met Sonny en Brow-
nie die tot het album leidde. 
Guy en Fabrizio kozen voor de 
helft voor minder bekende 
nummers die het duo ooit 
bracht. 
 
Twee jaar eerder bracht Guy 
de CD Kokomo Kidd uit. Het 
titelnummer vertelt over een 
typische bluesantiheld. De 
Kidd is aanvankelijk een boot-
legger ofwel dranksmokkelaar, 
maar werkt zich op tot een 
adviseur voor de Republikei-
nen. Voor Davis was Kokomo 
Kidd het eerste album dat hij 
zelf produceerde. Dat leidt tot 
verassingen: in I Wish I hadn’t 
Stayed Away So Long hoor je 
duidelijk de banjosound van 
Seeger, maar ook achter-
grondzangeressen en zelfs, in 
de stem, een hint van Bob 
Dylan. Dylan’s Lay Lady Lay 
staat ook op het album in een 
fraaie, ingehouden versie met 

slidewerk en orgel, en vooral 
in de coupletten afwisselend 
duidelijke invloeden van de 
zang van Dylan in 1969, en, 
jawel, Johnny Cash. Het num-
mer wordt meteen gevolgd 
door een traditioneel zompig 
swingend en jankend Little 
Red Rooster. Het daaropvol-
gende nummer zou zo van een 
jaren zeventig album van Ry 
Cooder hebben kunnen ko-
men, met snelle en vrolijke 
fingerpicking op een akoesti-
sche gitaar. Het een na laatste 
nummer van het album, Bum-

ble Bee Blues, is dan 
 weer een zeer traditionele 
elektrische blues in de Chicago 
stijl. Grootste verassing van 
het album voor mij is wel het 
laatste nummer. Donovan’s 
Wear Your Love Like Heaven, 
uit 1967 is in al zijn flower 
power glorie gelaten, com-
pleet met het bijna kinderlijke 
orgeltje dat het origineel 
‘sierde’. Davis brengt de on-
derliggende blues van het 
nummer naar voren door het 
met een reggaebeat te accen-
tueren, dat bluesschema dat ik 

(als fan) bij het origineel van 
Donovan nooit gehoord had. 
Het tekent de veelzijdigheid 
van Davis en zijn gave om 
nummers die hij liefheeft nieu-
we glans te geven. 
 
Tekst: Carel Burghout 

 
Guy Davis—Wear your love 

like heaven 

 

https://youtu.be/

u57Et7Y8e7E 

 
 

https://youtu.be/u57Et7Y8e7E
https://youtu.be/u57Et7Y8e7E


 12 

 

 

certgang waard zijn? Als je 
even detectiefje speelt op 
het internet krijg je eigenlijk 
alleen maar positieve gelui-
den te horen, dus daar hoef-
den we eigenlijk niet bang 
voor te zijn: "Het optreden 
van Freek de Jonge met band 
was mooi, maar een hoogte-
punt was het optreden van 
Marjolein Meijers met  
haar Familieband. Dat was 
FENOMENAAL. Liederen af-
wisselend in het Iers, Neder-
lands, Cajun, Americana, 
ontroerend en met goeie 
humoristische verhalen.” 
 
Marjolein Meijers wordt ook 
wel de Rotterdamse Brigitte 
Kaandorp genoemd. Een 
komische flapuit. Maar ze 
weet haar publiek ook in het 
hart te raken. Ze wordt bege-
leid door Walter Kuipers 
("mijn echtgenoot ja, want 

daar ben ik bij uitgekomen") en 
accordeonist Onno Kuipers ("ja, 
de broer kreeg ik er gratis 
bij!").  
 
Walter is een virtuoze en  be-
g e n a d i g d e  m u l t i -
instrumentalist. Zijn hoofdin-
strument is viool, maar hij kan 
evengoed uit de voeten op 
mandoline, mandola, bouzou-
ki, waldzither, tin whistle, 
b o d h r a n ,  d o e d e l -
zak en trekzak. Walter staat al 
vanaf zijn 15e op het podium. 
Er is geen conservatorium voor 
folkies. Hij heeft alles “the hard 
way” geleerd. Al of niet samen 
met zijn broers. Zijn passie 
blijkt ook uit het feit dat hij 
enkele van zijn topinstrumen-
ten zelf heeft gebouwd. 
 
Toen het concert begon, telde 
ik iets meer dan dertig bezoe-
kers. Allemaal ongeveer van 

werd besteed aan concerten en 
films in je omgeving waar de 
plaatselijke pers zijn lezers 
attent op wilde maken) dat 
Walter Kuipers met zijn broer 
en Marjolein Meijers een con-
cert gaven in het Jan van Be-
souwhuis in Goirle. Maar toen 
we die avond bij de kassa ston-
den, werd ons vriendelijk te 
verstaan gegeven dat er zo 
weinig belangstelling was dat 
besloten was om het concert 
maar af te blazen. We kregen 
nog wel een gratis kopje koffie 
aangeboden waarna we maar 
weer onverrichter zake op huis 
aan gingen. 
 
En  nu speelden ze afgelopen  
16 oktober in Hilvarenbeek in 
‘De Flierefluiter’, zo las ik in 
het mailtje dat Paul me had 
gestuurd. Dus gingen we op-
nieuw op stap. Zou het nog 
immer de moeite van een con-

Walter Kuipers kende ik nog 
van het huisconcert dat hij zo’n 
twintig jaar geleden samen met 
Fred Piek bij ons heeft gege-
ven. Dat was net na het uitko-
men van de cd ‘Vroeger is te- 
rug’. Daarmee werd bij ons nog 
eens in herinnering gebracht 
hoe goed  Fungus in de zeventi-
ger jaren was, wat nog werd 
benadrukt door het drumwerk 
van Louis Debij op dat album,  
dat Sido Martens zo bewonder-
de. Louis Debij was ook de 
drummer van Fungus geweest. 
En één van mijn vrienden was 
die avond tot tranen geroerd 
door het diep in je hart snijden-
de geluid van de viool van Wal-
ter tijdens de ballade  ‘Farewell 
to Whisky’.  
 
Het moet een paar jaar later 
zijn geweest dat ik in de krant 
las (want dat gebeurde toen 
nog in kranten: dat er aandacht 

De Marjolein Meijers Band /De Berini’s: 

nog altijd  

Nederlandstalige folk van grote klasse 
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dezelfde leeftijd als de Berini’s 
en die van mij en mijn vrouw. 
Maar toen het eerste nummer 
voorbij was, hoefde ik me over 
de kwaliteit van het program-
ma geen zorgen te maken. Het 
enige waar ik me aan ergerde, 
herkende ik van sommige con-
certen die we met GUO organi-
seren: waarom zijn er nog maar 
zo weinig mensen geïnteres-
seerd in een sfeervol avondje 
in een sfeervolle omgeving met 
goede muziek, goede verhalen 
en een niet te versmaden 
‘Flierefluitertje’? 
 
Het is een orgie van instrumen-
ten op het podium. Viool, ac-
cordeon, contrabas, diverse 
gitaren tot aan de doedelzak 
toe die op het eind bespeeld 
werd. Het muzikale niveau was 
hoog en de avond vloog voor-
bij. Onbewust hield ik me ste-
vig vast, bang om door Marjo-
lein Meijers of één van haar 
muzikale partners meegeno-
men te worden wanneer we de 
bocht uitvlogen. Waar vind je 
zoiets: bijna drie uur muziek en 
een sfeer waar menig ander 
zaaltje niet aan kan tippen voor 
een schamele tien euro en-
tree? En je kunt het zo gek niet 
verzinnen of zij spelen het: 
Ierse roots en pure folk, Ameri-
cana, Balkan… en alle teksten 
komen recht uit het hart en zijn 
gelardeerd met echte verhalen. 
Nederlandstalige eigen liedjes 
afgewisseld met schitterende 
instrumentale pareltjes in com-
binatie met komische en ont-
roerende verhalen.  
 
Zoals het verhaal over Gekke 
Marie, een dakloze oude dame 
die zich ophoudt bij een bankje 
in Capelle aan den IJssel, met 
twee tassen waarin haar hele 
leven zat. Dat kon toch niet, 
vond de buurt en ik, ‘gekke 
linkse rakker’ uit lang vervlogen 
tijden, was het in eerste instan-
tie met die mensen eens. Maar 
gaandeweg het lied werd me 
duidelijk dat de klacht van de 
buurt hun zelfingenomen be-
knepen mentaliteit betrof: het 
bankje werd weggehaald…… 
Zodat de buurt niet langer met 
hun eigen bekrompen mentali-
teit werd geconfronteerd. Het 
riep trieste gevoelens bij me 
op. Is dat de toekomst voor 
mijn kinderen?  
 

En dan was er ook het lied van 
Bram Vermeulen waarmee hij 
in 1994 de Annie M.G. 

Schmidtprijs won, dat Annie 
zelf zo mooi had gevonden: 
‘Een doodgewone jongen.’ 

Maar natuurlijk is doodgewoon 
niet echt DOODGEWOON!  
 
En natuurlijk was er ook tijd 
voor de westernswing van Roy 
Austin compleet met paarden, 
maar Marjolein vroeg zich af of 
ze het nog had: ‘Ben ik m’n 
loopje kwijt?’  
 
En wat is mooier dan verdriet, 
het werd driestemmig gezon-
gen: ‘Jolien’ van Dolly Parton 
en het raakte me ook in deze 
Rotterdamse uitvoering. Vooral 
met het verhaal erbij, dat echt 
waar moet zijn ‘omdat het in 
de Verenigde Staten gebeurde’. 
Dolly Parton zelf werd 12e in 
een look-a-like wedstrijd. Wie  
oppervlakkig leeft, kijkt (en 
luistert) ook oppervlakkig.  
 
De afwisseling waarmee dit 
alles werd gebracht, bracht het 
publiek in een emotionele acht-
baan. Vrolijkheid, verdriet, 
verbazing en uitzinnigheid la-
ten je het leven beleven in een 
recordtempo. Gelukkig is daar 
Marjolein,  een gezelligheids-
mens waarmee de Brabander 
zich kan identificeren. Een snel-
trein ook die op je af dendert 
met een turbo vitesse. Maar 
wel een sneltrein met het gra-
cieuze van een ballerina.  
 

Na afloop hoorden wij: 
“Om te janken zo mooi!” 
“Op jullie gebied zijn jullie de 

top van Nederland.” 
“Het raakt me recht in het 
hart” 
“Het is gewoon retemuzikaal 

en superleuk - een geweldige 
avond uit!” 

“Mevrouw Meijers, u heeft 
geen idee hoe gelukkig u ons 
maakt met uw muziek!” 

“Nooit stoppen met zulke 
mooie liedjes maken!” 

 

 Marjolein Meijers, Rens van 
der Zalm, Walter en Onno 
Kuipers zijn allemaal familie 
van elkaar. Rens kennen we 
van Andy Irvine, Frank Boeij-
en, Youp van 't Hek, Mozaïek, 
Wolverlei, Owee; Marjolein 
van de Berini`s; Walter van 
de Berini`s en Peter Blanker; 
Onno van Louisiana Radio. En 
allemaal samen van de Fami-
lie Band.  

 

Tekst en foto’s: Walter van Brakel 
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Daniël Lohues en Holland Baroque 

bewijzen: pop en barok  

gaan voortreffelijk samen 

Daniël Lohues en Holland Ba-
roque sloten op 30 oktober 
hun concerttour langs de Ne-
derlandse podia af in een bijna 
bomvolle concertzaal van 
Tilburg. Holland Baroque is 
een eigenzinnig barokorkest 
dat zijn instrumenten durft te 
laten zingen, dansen, huilen 
en lachen. Dit alles vanuit 
traditie, vernieuwing, verras-
sing en een vleugje entertain-
ment. Holland Baroque werkt 
sinds zijn oprichting in 2006 
samen met vele solisten, com-
ponisten, koren en theaterma-
kers. Oprichters Tineke en 
Judith Steenbrink zijn als artis-
tiek team het kloppend hart 
van het ensemble. Deze ba-
roktweeling bewaakt de klank 
van het ensemble, maakt ei-
genzinnige programma’s en 

herschrijft repertoire naar de 
hand van Holland Baroque. Na 
jaren van muzikale ontmoetin-
gen maakten zij het ons glas-
helder: barok is op vele plek-
ken te vinden. Barok is nu. 
 
Vijf jaar lang hebben ze elkaar 
het muzikale hof gemaakt, de 
baroktweeling Judith en Tine-
ke Steenbrink en de Drentse 
troubadour Daniël Lohues. Het 
doel was een programma te 
maken rond Bach, want de 
Steenbrinks herkenden de 
invloed van Bach in Lohues’ 
muziek. Ik kon in Tilburg nog 
net de laatste avond van een 
succesvolle tournee meema-
ken, die wat mij betreft een 
vervolg verdient. Sfeervolle 
poëtische liedjes schitterend 
voorzien van stijlvolle arrange-

menten die de grote inspirator 
Bach zou hebben goedgekeurd  
Negen liedjes van Daniël Lo-
hues werden door de barok- 
tweeling Steenbrink van nieu-
we arrangementen voorzien. 
En daaraan voegden ze ook 
nog oorspronkelijk barokre-
pertoire toe. Genoeg mensen 
bleken benieuwd naar wat 
deze samenwerking oplever-
de. 
 
Tineke Steenbrink vertelt 
daarover: “Barokmuziek bete-
kent alles voor ons. We heb-
ben echter nooit een eed afge-
legd om enkel oude muziek te 
spelen. Met open interesse 
voor musici uit vele werelden 
grijpt alles wat we maken wel 
terug op barokmuziek: onze 
instrumenten bepalen onze 

klankwereld. Zij wijzen ons de 
weg.” 
 
Haar zus Judith vult aan: “In 
het werk van Daniël konden 
wij duidelijk horen dat hij hele-
maal weg is van Bach. Er zijn 
zoveel verwijzingen in zijn 
teksten en melodieën. Zo zijn 
we naar hem toegegaan. Het 
was heerlijk om verhalen met 
elkaar uit te wisselen. En zo 
kwamen we ook tot een pro-
gramma.” 
 
Lohues knikt: “We kennen 
elkaar inderdaad al een paar 
jaar. Tineke en Judith komen 
regelmatig naar mijn voorstel-
ling als ik in De Kleine Kome-
die sta.”  
 
Die liefde en belangstelling 
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begon toen Daniël in zijn eentje 
de theaters afging met zijn 
programma ‘Allennig’. Daar 
kwam af en toe de ‘klassieke’ 
invloed in zijn pianospel naar 
voren. “Ze hebben al eens eer-
der muziek van mij bewerkt. Zo 
kwamen we aan de praat. We 
bleven maar praten over Bach. 
Daar raakten we letterlijk niet 
over uitgepraat. Nu gaan we 
dat omzetten in klank. We 
maken samen een voorstelling 
met daarin barokmuziek en 
wat van mijn muziek bewerkt 
voor barokorkest Ik speel mee 
op een kistorgel en heb ook 
wat nieuws geschreven speci-
aal voor dit project. 
  
Luisterend naar Daniël Lohues’ 
werk valt zijn sterke affiniteit 
met de grote meesters van de 
klassieke muziek op. Dat is 
minder vreemd dan het mis-
schien lijkt, want nog altijd rijdt 
Lohues soms naar Leipzig. “Dat 
ligt vlak bij Erica”, zegt hij, “je 
bent er zo. Zaterdagsmiddags 
spelen ze daar een Bachcanta-
te.  Dan luister je naar muziek 
die Bach geschreven heeft om 
uitgevoerd te worden in die 
kerk. Dus met de akoestiek die 

Bach ook hoorde. Indrukwek-
kend! Het is toch een soort 
bedevaartsoord voor mij.” En 
hij vertelt het verhaal over die 
vriendin die hij meegenomen 
had om haar iets te laten 
snappen van zijn begeestering 
voor Bach. Maar dat was niet 
wat zij begrepen had onder 
een dagje samen op stap naar 
Leipzig. Zij wou naar de win-

kels, zij wou shoppen. Dus 
reed Daniël Lohues met haar 
terug naar Erica, zette haar 
daar af en reed het hele eind 
weer terug naar de kerk en 
was nog net op tijd voor de 
aanvang van de Bachcantate. 
  
Bach en diens nalatenschap 
was dus de aanleiding voor 
deze samenwerking, waarin 
Daniël Lohues en Holland Ba-
roque samen op zoek gingen 
naar eigen jeugdherinneringen 
rondom Bach in een program-
ma vol barok en poëtische 
liederen. Naast bekende stuk-
ken van Lohues zoals ‘Op fiet-
se’, ‘Als de liefde maar blijft 
winnen’ en ‘Tik Tak’, klinkt 
nieuw werk van Lohues, maar 
natuurlijk ook muziek uit de 
achttiende eeuw. 
 
Voor de GUO-
concertbezoekerskern met 
open mind hoeft de samen-
werking tussen Daniël Lohues 
en Holland Baroque nou ook 
weer niet zo verrassend te 
zijn. In het verleden nam ook 
Eric Vloeimans, die enkele 
keren op ons GUO-podium 
stond, het met een Edison 
bekroonde album Carrousel 
op met dit barokorkest. En 
daarnaast was er de samen-
werking met pianist Leszek 
Możdżer op Earth Particles 
(2017). Dat daar een vervolg 
op zou komen, stond buiten 
kijf. Na een tournee langs de 
mooiste zalen van Polen bleek 
de cd goud verkocht te heb-

ben. De chemie tussen Hol-
land Baroque en Leszek Moż-
dżer vroeg om meer. Judith 
Steenbrink zegt daarover: 
“Komend jaar is het 75 jaar 
geleden dat de Tweede We-
reldoorlog is afgelopen. Daar-
om schrijft Leszek Możdżer nu 
een nieuw album voor ons 
waar hij zijn twee magische 
teams en jazz en barok, weer 
samenbrengt. Die cd komt 
medio 2020 beschikbaar.” En 
misschien komt dan ook het 
programma van Holland Baro-
que en Daniël Lohues onder-
tussen wel uit?  
 
Vijf jaar lang hebben ze elkaar 
het muzikale hof gemaakt, de 
baroktweeling Judith en Tine-
ke Steenbrink en de Drentse 
troubadour Daniël Lohues. Het 
doel was een programma te 
maken rond Bach, want de 
Steenbrinks herkenden de 
invloed van Bach in Lohues’ 
muziek. In Tilburg klinkt deze 
avond het resultaat van die 
gesprekken. De zanger, com-
ponist en liedjesschrijver ver-
telt het nog eens na: ‘We had-
den het over Bach, Bach, Bach. 
En daarom spelen we nu een 
stukje Telemann.’ Zijn nuchte-
re toon kenmerkt het hele 
concert, dat bijna anderhalf 
uur duurt. Maar Bach met zijn 
prelude van BWV 552 is de 
binnenkomer. Daniël Lohues 
speelt in Bach en Telemann de 
begeleidende partij mee op 
een kistorgeltje. Klavecinist en 
organist Tineke Steenbrink 
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legt uit dat het orgeltje mis-
schien wel erg zacht klinkt, 
maar dat Lohues’ aandeel – 
het harmonisch fundament – 
‘de bechamelsaus’ in de mu-
ziek is. Het kenmerkt het hele 
programma: dat is ontwape-
nend en laagdrempelig. Wat 
telt, is een gedeelde liefde 
voor muziek. Korte stukjes 
Bach worden afgewisseld met 

negen liedjes van Lohues. Drie 
ervan zijn nieuw en voor dit 
project geschreven, zoals het 
lied Half April, dat ze ook in 
De Wereld Draait Door  lieten 
horen. Judith en Tineke Steen-
brink maakten er arrangemen-
ten van voor barokensemble 
en die klinken alsof ze nooit 
anders hebben geklonken. De 
resonantie van de instrumen-

ten past goed bij Lohues’ folk-
song-achtige stijl. Ontroerend 
vond ik het nummer ‘Over joe’ 
van Lohues met een arrange-
ment dat ervoor zorgde dat ik 
het nog dagen daarna met me 
meedroeg. Was ik me even blij 
dat ik geen stijlpurist ben die 
niets moet hebben van mu-
ziekstijlen die elkaar beïnvloe-
den en nieuwe muziek opleve-

ren en tegelijk belangstelling 
voor Oude Muziek doen herle-
ven. Maar deze avond was er 
nog meer moois. Zo speelt hij 
het koraalvoorspel Ich ruf zu 
dir, Herr Jesu Christ (BWV 
639) op accordeon. Het wee-
moedige geluid van het instru-
ment past bij dit kerklied dat 
dwingt tot contemplatie. Zijn 
bewondering voor Bach is 
ontroerend, maar wordt ner-
gens sentimenteel. De onder-
toon is lichthartig en dat 
wordt onderstreept door bij-
voorbeeld het derde deel van 
het Zesde Brandenburgs con-
cert – met blazers. Er hadden 
wel iets meer strijkers mogen 
meespelen, want het klinkt nu 
wat licht en lucide. Of was dat 
juist de bedoeling…..? 
 
Tot slot is er de kunstige ver-
vlechting van muziek van Hän-
del en Op fietse, waarmee 
Lohues met zijn band Skik in 
1997 een hit had. Zijn liedtek-
sten gaan over de belofte van 
de lente, die nog ver weg is en 
over dat het allemaal wel goed 
komt. Hoewel het concert best 
wat langer had mogen duren, 
stuurden Daniël Lohues en 
Holland Baroque me toch  
vrolijk gestemd naar buiten de 
herfstachtige avond in. 
Tekst: Walter van Brakel  
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Walter Kuipers niet alleen de man 

achter Marjolein Meijers... 

Walter is een virtuoze en be-
genadigde multi-instrumenta-
list. Zijn hoofdinstrument 
is viool, maar hij kan evengoed 
uit de voeten op mandoline, 
mandola, bouzouki, wald-
zither, tin whistle, bodhran, 
doedelzak en trekzak. Walter 
staat al vanaf zijn 15e op het 
podium. Er is geen conservato-
rium voor folkies. Hij heeft 
alles “the hard way” geleerd. 
Al of niet samen met zijn 
broers. Zijn passie blijkt ook 
uit het feit dat hij enkele van 
zijn topinstrumenten zelf heeft 
gebouwd. En hij heeft inmid-
dels ook een bedrijf dat gespe-
cialiseerd is op het gebied van 
strijkstokonderhoud en reno-
vatie.  
 
Als beroepsviolist is Walter 
goed op de hoogte van de 
eisen die strijkers aan hun 
materiaal stellen. Voor elke 
strijker is het een probleem 
om langere tijd niet over het 
favoriete instrument of de 
vertrouwde strijkstokken te 
kunnen beschikken. Walter 

Kuipers heeft met dit gegeven 
in gedachten een unieke 24-
uurs service voor strijkstokbe-
haringen in het leven geroe-
pen. De klant kan zo snel mo-
gelijk weer over de strijkstok 
beschikken, zonder concessies 

op het gebied van kwaliteit. 
Zijn tevreden klantenkring is 
groeiende en onder andere te 
vinden in de gelederen van het 
Rotterdams Conservatorium, 
het Rotterdams Kamerorkest, 
de Dordtse Orkestvereniging, 

het Doelen Ensemble en het 
Zapp Kwartet. Het atelier van 
Walter Kuipers is te vinden in 
de Koninginnestraat 27 te 
Dordrecht, op ongeveer 5 
minuten loopafstand van het 
station Dordrecht. 

GUO Muziekmagazine...  
 

...is het maandelijks verschijnend digitaal muziekmagazine van 
Stichting Podiumkunsten Oisterwijk / concertorganisatie GUO-
concerten Groeten Uit Oisterwijk.   

 

Eindredactie: Walter van Brakel 

 

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

GUO-Maten concertserie 2019/2020: 
==> V-fonds (donatie) 
==>WebCeleb (webdesign)  
==> Gemeente Oisterwijk  
==> Rabobank Hart van Brabant (ledendonatie) 
==> Fletcher Hotel Restaurant Boschoord Oisterwijk (faciliteiten) 
==> Stichting Jacques de Leeuw (subsidie) 
==> Fonds Podiumkunsten Performing Arts Fund NL 
==> Ediat/Adrem Intermediagroep (uitgave GUO-krant) 
==> MIGO Maatschappelijk Innovatiefonds Gemeente Oisterwijk 

Allemaal hartstikke bedankt! Ook zonder jullie 
kan GUO GUO niet zijn! 
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24 nov  15.00u 
 

Boschoord 
 

Guy Davis (USA) 
 

Country-/deltablues, singer-songwriting 
 

€  20,- 

 

22 dec  14.30u 
 

Boschoord 
 

Lakshmi (België) 

 
Lokale support act: The 
Way 

 

Classic én celtic harp & celtic songs 
  
Luisterpopcovers 

 

€  20,- 

 

19 jan  15.00u 
 

Boschoord 
 

Martin Carthy & John 
Kirkpatrick (UK) 

 

Angelsaksische folk 
 

€  20,- 

 

26 jan  15.00u 
 

Boschoord 
 

Jos Creusen (organisator 
GUO-concerten) 

 

Presentatie autobiografische sleutelroman ‘Dikke. 
Pret. Bonanza.’ Met live muziek. 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-programma 2019/2020 

Coming up: 

Zondag  24 november 2019  

om 15.00 bij GUO in 

Hotel Restaurant Boschoord  

Gemullehoekenweg 143 

Oisterwijk  
 

Reserveer uw tickets voor bijzondere GUO-concertbelevenissen 


