
Pete r  Koene  ve r l aa t  na  negen  j aa r  de  redac t íe  van  New Fo l k -
Sounds  ( Janv ioo l ) .  En  h i j  was  nog  noo i t  voo r  d i t  b l ad  ge ïn te r -
v i ewd .  Ja ,  één  kee r t j e  ha l f ,  me t  z i j n  po l i t i eke  muz iekg roep
Werk tu ig .  He t  kon  ook  n ie t ,  wan t  h i i  zwaa ide  ze l f  a l l e r l e i
scep te rs  i n  de  ve rsch i l l ende  Íedac t i es .  Ve rmeng ing  van  Íunc -
t i es ,  hee t  da t  dan .  B i j  z i j n  ve r t rek  u i t  de  hu id ige  redac t i e  w i l de
h i j  ' nog  we l  wa t  e ie ren  kw i j t ' .  B i j  deze .

H i j  h i e l d  een  v ideo -avond  voo r  enke le  redac t i e l eden  ove r
Woody  Gu th r i e  en  Pe té  Seege r .  'Pas tu res  o Í  P len ty ' z i ng t  b i j
me  na ,  van  De  B i l t  naa r  Ams te rdam in  de  In te rc i t y .  Pe te r  l i e t
z i j n  g ro te  voo rbee lden  z ien ,  d ie  avond .  B i j  w i j ze  van  a f sche id ,
hoéwe l  he t  n ie t  ha rdop  word t  u i t gesp roken .  Voo r  de  res t  kan
men  Pe te r  Koene  gewoon  z ien  doo rgaan .  H i !  b l i j Í t  op t reden ,
h i j  b l i j f t  z i j n  muz i ka le  ac t i v i t e i t en  ve rb inden  me t  vo rm ing ,  me t
mensen  d ie  i e t s  w i l l en  l e ren .  Da t  i s  n ie t  ove r l ee íd ,  d i e  koppe l i ng .
I n  de  Ve ren igde  S ta ten  gaa t  he t  t och  ook  nog  s teeds .  He t
H igh lander-project is zij n spieg e l.'Roo ts -mus i c?  Waar  p ra ten  w i j  Nede r l ande rs  e igen l i j k  ove r? ' ,
zegt  Peter .
De  ve rs tok te  Dub l i ne rs - fan  v ind t  da t  f o l k  gewoon  muz iek
moe t  z i j n  voo r  j ong  en  oud .  H i j  gaa t  doo r ,  op  z i j n  bekende ,
e igenz inn ige  w i j ze .  Muz iek  en  teks ten  maken  i s  voo r  hem ie t s
puu r  ambach te l i j k s .  Zoe te  i nva l l en  t i j dens  moo i  wee r  ve rgee t
h i j  u i t  t e  sch r i j ven ,  da t  b l i j ven  k lad jes .  M issch ien  i s  da t  we l
j u i s t  h e t  ' v o l k s e ' a a n  d e  v o l k s z a n g e r  P e t e r  K o e n e .
Een  po r t re t .

ene's Folk

- Je neemt aíscheid van het blad, terwijl er nog
zo veel is te schrijven. En jij doet dat alti|d op
een speciale manier.
lk heb het gevoel een beetje uitgeschreven te
z i jn .  En ook  da t  i k  a l les  wat  i k  w i lde  zeggen nu
wel zo'n beetje gezegd heb. Die drang is er een
beetje af. Geen probleem om mensen te bl i j -
ven interviewen en nieuwe onderweroen te
bedenken, dat kun je tot in eeuwige dagen
b l i j ven  doen.  B i j  ge legenhe id  za l  i k  ook  we l  van
me laten horen. De redactie kan een beroep op
me bl i jven doen, zonder meer. Maar ik heb
negen jaar  in tens ie f  aan he t  b lad  gewerk t ,  nu
is een andere groep aan de beurt.  De redactie
vernieuwt en verjongt zich. Uitstekend, er
moet doorstroming zi jn. Ti jd voor mij  om het
ve ld  te  ru imen.  Mi jn  in te resse verdwi jn t  to taa l
niet,  integendeel. Daar heeft het niks mee te
maken.

-Thon Fikkerman (van Folkclub '65, zie New
FolkSounds | ) herinnerde zich dat jij in het
grijze verleden al eens een folkclub.je opzette
in Bergen op Zoom.
Wat Írappant dat hi j  dat nog wist.  Het was van
weinig betekenis, hoewel voor mijzelf  wel
be langr i j k .  Op schoo l  h ie ld  i k  eens  een spreek-
beurt over Pete Seeger, mijn grote voorbeeld.
Het  za l  in  1965 z i jn  geweest .  Van daaru i t
kwam ik Fikkerman tegen, al weet ik volstrekt
niet meer hoe. En toen ook Cobi Schrei jer, die
toen a l  een rad ioprogramma deed.  Dat  b rach t
me oo het idee om in de kelder van de school
(een internaat) een clubje te starten. lk maakte
a l  muz iek ,  spee lde  samen met  anderen,  en
was al eens oo de avonden van Thon en Loes
F ikkerman geweest .  Daar  werd  naar  n ieuwe
p la ten  ge lu is te rd ,  l iederen gezongen en  van
alles besproken. Op die manier zette ik voor
enkele klasgenoten iets dergel i jks op, voor ons
ergen plezier. Naar buiten toe werd het niks
hoor ,  maar  he t  was  inderdaad mi in  eers te
activi teit .

Duivels instrument
- Wanneer begon .je muziek te maken?
lk  leerde  g i taar  spe len  toen ik  t ien  was.  l k
k reeg met  tw in t ig  andere  k inderen g i taar les
van de  kape laan in  he t  paroch iehu is .  Met  z 'n
al len tegel i jk moesten we dan het D-accoord
en he t  G-accoord  spe len  en  daar  popu la i re
l ied jes  van he t  Cock ta i l t r io  b i j  z ingen.  Maar
later, op het seminarie, was de gitaar een
ver foe i l i j k ,  du ive ls  ins t rument ,  wat  met  de
rock & rol l  vereenzelvigd werd. Daar moest je
dus  p iano o f  o rge l  spe len ,  o Í  in  een symÍo-
nieorkest gaan zit ten. Onze kapelaan was dus
kenneli jk progressieverl
l k  heb toen een paar  jaar  he lemaal  n ie t  ge-
speeld. lk dacht: dat hoort hier kenneli jk
begon weer toen ik, louter toeval l ig, een
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Peter Koene met Ellen van Eiik in
huize Fikkerman. 1968
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je van Pete Seeger in de hitparade hoorde.
'Lit t le Boxes',  dat weet ik nog heel goed. Dat
draa iden ze  e lke  dag op  Rad io  Caro l ine ,  da t
p i ra tensch ip .  l k  had geen f lauw benu l ,  maar
het leek een variant van wat we hier in
Nederland kenden als cabaret, in de trant van
Jaap Fischer zo'n beetje. lk speurde toen na
wie die Pete Seeger eigenl i jk was en kwam
een LP op het spoor. Zo ontdekte ik dat er
r iberhaupt zoiets als folk bestónd! Mijn eerste
dri j fveer om de gitaar weer op te pakken. Leuk
hè? Samen met  anderen g ing  ik  toen d ie
l ied jes  z ingen.  In  een t r io  spee lden we 'Where
have a l l  the  f lowers  gone? 'en  een k ron t jong-
l ied je ,  want  e r  za t  een Indones ische jongen in
dat tr io. Pete Seeger was toen nog volstrekt
onbekend in  Neder land,  a l  was  h i j  in  1964 in
De Waag geweest, bi j  Cobi Schrei jer. Zi jn
eers te  bezoek  aan Neder land,  waar  n iemand
hem kende. En ikzelf  wist echt nog niet wat
fo lk  was.  l k  hoorde Cob i ' s  rad ioprogramma
'Wie  waagt  d ie  z ing t ' .
- Dat motto leek wel voor jou geschapen.
Ja, ik zat in zo'n besloten kringetje, op dat
seminar ie .  V ia  F ikkerman 's  indrukwekkende
avonden - dat was al heel wat, een keer per
maand naar  Amsterdam -  nam ik  een abonne-
ment  op  

'Fo lk  
Sounds ' .  La ter  g ing  ik  ook

regelmatig naar De Waag. Maar het kostte wat
moe i te  om daar  b innen te  d r ingen,  want  e r
heerste een merkwaardig soort concurrentie
tussen F ikkerman en Cob i ' s  c lub .  le ts  gehe im-
zinnigs, waar niet openli jk over gesproken
werd, maar wat je wel aanvoelde. Bi j  mijn
eerste bezoek aan De Waag, als luisteraar,
was ik  b i j  een  te lev is ie -opname van A lex
Campbe l l .  Op hun open pod ium ben ik  gaan
z ingen,  naderhand.  Ook met  E l len  van E i jk ,
waaru i t  een gerege lde  samenwerk ing  is  on t -
s taan.  A l  sne l  begon ik  toen in  he t  Neder lands
te zingen, wat heel erg gewaardeerd werd.
Men vond dat iets bi izonders. ledereen keek
van:  dá t  i s  leuk ,  da t  óoet  je  b l i j ven  doen!  En
dat deed ik ook. Dat was rond 1 968.

Bij opa vragen
- Waarom ging je in het Nederlands zingen?
Via Pete Seeger leerde ik de Amerikaanse folk
kennen. lk dacht: wij moeten toch ook derge-
l i jke l ied jes hebben.  Waarom al leen Amer ika?
lk had er  geen benul  van.  Cobi  Schrei jer  was
echt  één van de wein igen toen hoor!  Natuur-
l i jk  bestond 'Onder de groene l inde'van Ate
Doornbosch a l  lang,  maarwist  ikveel .  lkdacht :
ik  ga eens b i j  mi jn  opa vragen of  d ie nog oude
liedjes kent. Dat bleek het geval te zijn, dus
mijn eerste l iedjes waren de l iedjes die ik van
mi jn opa leerde.  En u i t  Pol lman & Tiggers
natuur l i jk . 'Twee koningskinderen'  en 'De dr ie
ruitertjes', die op mijn eerste plaat versche-
nen.  lk  her inner  me dat  in  d ie t i jd  ook het  duo
Ineke en Wiebe in het  Neder lands g ing z in-
gen .

- Kom je uit een muzikale familie?
Nou, mijn opa heeft dus zijn hele leven lang
gezongen.  Mi jn ouders maakten geen muziek,
maar mijn moeder zong (en zingt nog steeds)
in een koor. Mijn vader (die werkte bij NKF-

- Jij hebt het vormingswerk, het vormings-
theater en de Nederlandse folkopleving niet
alleen zelí zeer actief meegemaakt - met de
nadruk op'gemaakt' - maar het ook allemaal
weer zien afkalven - met de nadruk op'zien'.
Jij gaat zelf namelijk gewoon door. Maar de
idee bij zeer velen was: maatschappelijke en
politieke bewustwording, met cultuur als één
van de middelen. Hoe nu?
Da's een interessant punt, ja. lk heb me,
achteraÍ bezien, sterk verkeken op de beteke-
n is  van de  Neder landse fo lkbeweg ing .  l k  had
nameli jk steeds de Amerikaanse en Engelse
Íolkbeweging als voorbeeld in mijn hoofd zit-
ten. Pete Seeger, Ewan MacColl .  Dat moest
h ie r  ook  kunnen,  dacht  i k  s teeds .  Maar  n ie t ,
dus .  H ie r  had je  a l t i j d  maar  een paar  mensen
die zich met de geëngageerde kant van folk
bezighielden. Ja, Cobi Schrei jer deed het alt i jd
a l ,  hoor !  En Jaap van de  Merwe natuur l i j k .  Een
zekere pol i t ieke onderstroom met groepen als
Jakkes en De Maatjes kwam er later wel, maar
ik had het gevoel dat de meeste folkl iefheb-
bers daar niets van moesten hebben. Het rare
was: de Nederlandse folkbeweging was ei-
gen l i j k  noo i t  een beweg ing ,  maar  a l t i j d  een
soort verbrokkeld gedoe. Folk was al een hokje
b innen he t  muz iekbes te l ,  maar  b innen da t
he le  k le ine  hok je  had je  weer  a l le r le i  hok jes .
Een hoop losse init iat ieven. Je zag wel zekere
verbanden,  zoa ls  he t  Ío lkc lub-c i rcu i t ,  Jan-
v ioo l ,  he t  rad ioprogramma 

'Fo lk  
l i ve ' .  Maar  i k

denk  da t  zu lke  verbanden te  we in ig  u i tgebu i t
werden, zodat het uiteindel i jk toch weer als
een pudd ing  in  e lkaar  zak te .  Fo lk  l i ve  ver -
dween, folkclubs en fest ivals verdwenen, klei-
ne platenmaatschappijen die aan Íolk deden
z i jn  te r  z ie le .

- Jij gold als één der aanjagers om in Neder-
land een levende, kritische folkmuziekbewe-
ging te helpen ontwikkelen. Dat was ook jouw
ideaal. Nu is het verhaal uit, oude tijden keren
niet meer terug. Hoe verwerk je zoiets?'s 

Even ki jken, hoor.. .  Nou, t i jdens de kortston-
dige bloei van het Íolkwereldje ging ík bi j
Proloog werken. Een keus van mij ,  omdat ik
zelÍ  al steeds meer de geëngageerde kant was
opgegaan met  mi jn  l ied jes  en  muz iek .  B i j
Pro loog was ik  dus  méér  op  mi jn  p lek .  Daar
had ik  een dagtaak ,  i k  was  er  fu l l - t ime in
dienst. In de folkbeweging voelde ik me toch
een soort eenl ing. Al raakte ik die niet kwij t ,
want ik kwam in de Janviool-redactie en deed
optredens. Maar mijn band met de Íolk werd
losser  dan t i jdens  mi jn  

'Bo lk ' -  
en  

'Hutspot ' -

act ivi teiten. In Janviool begon ik toen met
stukjes over pol i t ieke muziek. De inÍormatie
kwam niet vanuit het folk-wereldje, integen-
dee l !  D ie  kwam van mensen d ie  soontaan
liedjes maakten bi j  act ies en manifestat ies,
van pol i t ieke theatergroepen en van de pol i-
t ieke muziekbeweging: koren, blaasmuziek-
groepen. lk verzette mijn bakens gewoon in die
r ich t i  ng .

- Om mijn vraag dan maar wat provocerender
te stellen: jij bent een tegen de klippen gelo-
pen muzikale vormingswerke4 nietwaar?
H a .  h a !

Voor mi j  z i jn  het  e igenl i jkgeen n ieuwe dingen,
want ik heb nog dezelfde idealen als toen.
Al leen s loten d ie t ien jaar  geleden veel  meer
aan bij allerlei maatschappeli jke bewegingen.
Dat is het verschil. De combinatie vormings-
werker - muzikant, die ik beide gebleven ben,
ambieer ik nog steeds. lk vind het een hele
leuke combinatie. lk ben van beide markten
thuis, sinds Proloog probeer ik ze te integre-
ren.  lk  v ind namel i jk :  ze z i jn  beide één geheel .
Proloog haakte in op scholen, ondernemings-
raden, sociale bewegingen, vormingssituaties
met een sterk polit ieke lading, waarvoor wij
polit iek theater maakten, vanuit concrete doe-
len en directe behoeften. Met Werktuig speel-
den we op polit ieke manifestaties. Dqelgroep-
gericht werken, zoals we dat toen noemden.
En dat sloot precies aan op wat ik binnen het
vormingswerk al deed: doelgroepgericht wer-
ken, namelijk met werkende jongeren. Met
Proloog maakten we stukken in samenspraak
met die groepen, we discussieerden. Nu be-
staat het vormingstheater eenvoudig niet
meer, maar wat ik nu met mijn l iedjespro-
gramma's doe op de volkshogescholen is in
feite nog precies hetzelÍde. Doelgroep-gericht.
Bijvoorbeeld met 5s+ers die een cursus doen
ter voorbereiding op hun pensioen, oÍ ouderen
die een woongroep wil len opzetten, noem
maaÍ op. Cursussen waarvoor ze mij vragen
om een liedjesprogramma te doen, waar ik
met die mensen zelÍ coupletten maak, in het
kader van hun vormingsweek. Alles vanáÍ
Proloog is werk wat ik vandaag nog steeds
doe.  lk  sp iegel  me daarbi j  aan het  Amer i -
kaanse project Highlander, een beroemd soort
volkshogeschool in Tennessee, waar exact
gebeurt wat mij hier voor ogen staat: vor-
mingswerk met democratiserings- en vak-
bondsgroepen, belangengroepen uit de bevol-
king, en dergeli jke. Ze speelden een grote rol
in  de Civ i l  Rights Movement in  de t i jd  van
Martin Luther King. Het meest intrigerend
vind ik :  ze maken a l t i jd  gebruik  van muziek.
Hebben een vaste muzikant in dienst, Guy
Carawan.  En mensen a ls  Si  Kahn en Ruth
Pelham, en groepen zangers d ie z ich bezig-
houden met basisbewegingen, die direct ge-
bru ik  maken van a ldaar  opgedane ervar ingen,
met behulp van e lementen u i t  de Amer i -
kaanse volksmuziek. Dat gebeurt daar nog
steeds, dat gaat gewoon door. De polit ieke
onderstroom in de Amerikaanse Íolkbeweging
was trouwens alti jd al heel sterk, onvergeli jk-
baar  met  Neder land.  Momenteel  houdt  High-
lander zich bezig met bevolkingsgroepen rond
de u i tbui t ing van hun land v ia s t r ip-min ing,
oppervlakte-mijnbouw. Dat land is geen moer
meer waard, door bodemerosie. De mensen
zi jn  van hun land en inkomen beroofd.  Ge-
woon kapitalistische mechanismes, waar
anti-kapita I istische bewustwordi ng tegenover
wordt gesteld. Mede met muzikale middelen.
Voor mij een voorbeeld, die werkwijze van
hen, wat ik hier een beetje in prakti jk probeer
te brengen.
Wat ik niet in de folkbeweging vond, vond ik in
het vormingstheater en in de polit ieke muziek-
beweging,  vanui t  een sterk Amer ikaanse in-
spiratie. Beetje rare constructie dus voor mij-
zelÍ! lk kan het de Íolkbeweging natuurli jk
nooit kwali jk nemen dat ze niet polit ieker
werd.  Dat  is  onzin.
- Berust het begrip'folkbeweging' niet op een
term i n o log i sc h m i sversta nd?
Het fungeerde in hoge mate als etiket voor
mensen d ie dergel i jke muziek maakten.  Maar
een ti jdje was het toch wel een soort bewe-
ging, geloof ik. Tijdens de oprichting van
Janviool waren er l inken: overleg tussen folk-
clubs, muzikanten in de redactie van het blad.
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nimmer van de grond gekomen. Daarom ver-
dween onze folkopleving ook weer, zoetjes-
aan. Want het waren jongeren; die werden
ouder, kregen andere interesses, druk met
hun baan, gezin, nou, en zonder enig verband
met ouderen verdwijnt het dan gewoon weer.
AÍgelopen. Folk is in Nederland nooit iets
geworden voor jong en oud. lk zou ook niet
welen wat ik daar aan moet doen, hoor. Er zijn
wel pogingen geweest, zeker. Groepen zoals
Crackerhash gingen heel bewust in buurthui-
zen spelen, op plekken waar je ook ouderen
aantrof. Ze doen dat nog steeds, gelooí ik.
lkzelÍ ook trouwens. Maar die pogingen bleven
zonder organisatorisch verband, zodat het uit-
eindeli jk toch strandde.

- Heeít die neergang niet eerder te maken met
klasseverschillen? Folkies zagen er maar al te
vaak erg'doorgestudeerd' uit, met al hun vele
fijnbesnaarde instrumenten op hun rug.
Ja, dat l i jkt me ook een oorzaak. Fikkerman
heeft daar eens een Íelle polemiek over opge-
zet, in de nadagen van zijn blad Folksounds.
Ki;k, ik ben bijvoorbeeld nog steeds een Íana-
tieke Dubliners-fan! Dat was alti jd behoorli jk
verdacht in échte Íolkkringen, hoor. Toch ben
ik het. Aan de Dubliners kleeÍt alt i jd een
stigma van dronkenmansrepertoire, wat maar
zeer ten dele juist is. Het allerleukste van The
Dubliners vind ik: zij zi jn de enige, echt enige
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Men-clubs, de gewone arbeidersgelegenhe- .weet te kri jgen. Van een punker van 16 tot een
den, waar ook ouderen hun eigen traditionele opa van 751 Die worden allemaal aangespro- - Je schrijft eigen teksten?
liedjes zongen. Zoiets is hier nooit en te ken door The Dubliners. Dat is voor mij het Ja, maar niet veel. Eigen teksten begon ik te

de Stichting Volksmuziek, cursussen. Het
waaierde wat uit. Toch kenmerken van wat je
een beweging kunt noemen

Jong en oud!
- Het Veritas-íolkfestival in 1974 markeerde
een kentering in de richting van het Neder-
landstalige lied. lk had toevallig het geluk
daarbij aanwezig te zijn. Het was een kleine
kruisbestuiving daar.
Ja, dat was uniek. Precies in die zin, want tot
dan toe werden op Íestivals alleen buiten-
landse groepen gevraagd, net als nu. De
Nederlandse groepen die er speelden zongen
ook allemaal in het Engels. In Veritas was het
scala breed, heel nieuw. VanaÍ Ate Doorn-
bosch met zijn oude zegslieden (de dames uit
Schin op Geul met hun pikante nonnenliede-
ren: 'Bij ons in het klooster verloopt alles
volgens het rooster', ReK), tot Kees van der
Poel en Frans Tromp die toen juist die Bra-
bantse harmonicaspelers ontdekten, de ge-
broeders Eekels. Fungus bestond toen overi-
gens ook al.
Maar er was een íundamenteel gemis aan de
Nederlandse Íolkbeweging: er was nooit een
band tussen jongeren en ouderen! Folk bleeÍ
bij ons beperkt tot jongeren, studentenclubjes,
terwij l in Engeland en Amerika Íolk een muzi-

Een optreden in De'Vaag te Delft,
1972

summum van echte volksmuziekl En ze heb-
ben nog wat te vertellen ook. Ze hebben niet
zomaar Ílauwe kul-teksten, ze zíjn niet preten-
tieloos, al zeggen ze natuurli jk vaak in inter-
views dat ze 'gewoon gezell ig muziek maken'.
Dan maken ze zich er van aÍ, omdat ze dan op
commando iets moeten roepen. Maar het is
niet waar, luister maar naar hun platen. In
Nederland is er geen enkele groep, die ieder-
een weet aan te spreken, zoals The Dubliners
dat nog steeds kunnen, al die jaren. Het
schóólvoorbeeld van wat folk éigenli jk zou
moeten zijn, muziek voor iedereen. En daarom
blijÍ ik een verstokte Dubliners-fan.

- lets anders: hoe staat het met jou carrière?
Ha! Nou, eh... iktreed nog voortdurend op. Niet
genoeg om mijn brood mee te kunnen verdie-
nen, maar tamelijk regelmatig. Bijna nooit
meer in Íolkclubs helaas, die zijn er tegen-
woordig dus weinig. Ruim twee jaar geleden,
in De Muselaer in Alkmaar, dat was de laatste
Íolkclub voor mij gelooÍ ik. lk speel veel in
buurthuizen, kleine theatertjes, volkshoge-
scholen dus, culturele clubs voor bejaarden,
het Nivon en dergeli jke.
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schri jven bi j  Proloog, want daar hadden ze dat
echte zeventiger jaren-ideaal: col lect ief wer-
ken, in str ikte zin. Té ver doorgevoerd dus.
Al les moest col lect ief.  Akteurs hielpen met de
administrat ie en bouwden decors in het decor-
a te l ie r .  En  mensen van de  admin is t ra t ie
mochten  zo  nu  en  dan een ro l le t je  spe len ,  en
muzikanten schreven zelf  stukken. Voor mij
was dat niettemin de eerste stap om zeÍ
teksten te maken.
In de pol i t ieke muziekgroep Werktuig schre-
ven we voornamel i j k  onze e igen nummers .
Maar ik schreeÍ vooral de muziek. Vanaf het
beg in  b i j  Pro loog werk te  i k  samen met  Jan
Smeets, met wie ik heel veel stukken samen
maakte. Jan schreef ook veel voor Werktuig,
waar  i k  muz iek  b i j  maakte .  A l t i jd  in  nauw
onder l ing  over leg ;  we voe len  e lkaar  u i ts te -
kend aan. We deden onder andere een project
over orthopedagogie. We interviewden cl iën-
ten ,  ouders ,  deskund igen,  op  bas is  waarvan
we onderwerpen uitpikten, Jan teksten
schreef en ik de muziek er op zette. Hetzelfde
deden we voor een plaatproject over echt-
sche id ing ,  naar  aan le id ing  waarvan we daar -
na ook nog l iedjes voor een schooltelevisiese-
r ie over dat onderwerp maakten.
Afgelopen zomer deden we een ad hoc-pro-
ductie voor de Brabantse Dag in Heeze. Een
groot spectakel met al ler lei Íest ivi teiten, op-
tocht en een markt. Jan schri j f t  elk jaar voor de
zogenaamde Muzenavond een uitwerking van
het  jaar l i j kse  thema.  D i t  jaar  d raa ide  he t  rond
Her tog  Jan van Brabant ,  d ie  e igen l i j k  één van
de eerste Nederlandse l iedjesschri jvers was.
De toenmal ige  muz iek  op  z i jn  ged ich ten  g ing
he laas  ver lo ren .  Jan  schreef  een eenacter

Peter Koene (midden) in Proloog's
'De klucht van Pierlala'

over het leven van die hertog. Middeleeuwse
liedjes erbi j  gehaald, teksten van Hertog Jan
ze l f  gebru ik t ,  d ie  we in  moderner  Neder lands
omzet ten  en  door  mi j  van  n ieuwe muz iek
werden voorzien. Zo werken Jan en ik meest-
al,  hoewel ik me soms ook zelÍ  met teksten
bez ighoud.  Onze samenwerk ing  re ik t  vaak
vee l  verder  dan a l leen w i j  tweeên met  muz iek
en l ied jes .  De K luch t  van  P ie r la la  b i j voorbee ld
was een theaterstuk. Bi j  ons project rond
orthopedagogie betrokken we er andere muzi-
kanten bi j ,  een ex-actr ice van Proloog en een
regrsseu r.

- Wanneer schreef ie voor het laatst een
lied?
(Lacht) Even nadenken hoor. De laatste t i jd
schri jven we vaak coupletten op iets be-
staands, op de volkshogescholen, waar ik dat
ook de groep laat doen, dug ook wijzelf .  Vri j
recent heb ik, geloof ik ge'en nieuw l iedje
gemaakt. O ja, het laatste was ongeveer twee
jaar  ge leden,  in  opdrachÍ  vande FNV toen d ie
pogingen ondernam actie te voeren tegen de
p lannen van de  commiss ie  Dekker .

- Maak je nooit iets over ie eigen dageliiks
leven?
Nee. Dat doet Jan méér. lk schri j f  toch eigen-
l i jk vooral in het kader van een opdracht. Voor
een bepaa ld  p rogramma,  met  een thema,
waar  mater iaa l  voor  nod ig  i s ,  maar  e r  te
we in ig  van is .  Dan.  Vanu i t  meze l f  ben ik  n ie t
echt tekstschri jver. lk neem het me wel eens
voor, als ik een bepaalde inval heb. Die schri j f
i k  dan op ,  denkend:  daar  moet  i k  een l ied je  van
maken. Zo om de twee jaar komt het voor dat ik
dat ook werkel i jk doe. Hier l iggen nog ettel i jke
kladjes verspreid, achter je! Zo schreeÍ ik eens
een l ied je  over  vakant ie ,  naar  aan le id ing  van
een verhaal dat ik hoorde. 

'n Beetje Louis

Davids-st i j l .  Maar dat  z i jn  echt  u i tzonder in-
gen,  want  ik  word langs heel  andere l i jnen
geïnspireerd dan: hé, daar zit weer een liedje,
ik  schr i j f  het  eens op,  in  mi jn tu in.
Maar dat is een stokpaardje van me, waar je
tegenwoordig bijna niet meer mee aan mag
komen. Er  gebeuren pracht ige d ingen in de
popmuziek,  waar ik  erg van hou.  lk  lu is ter
meer naar  popmuziek dan naar t radi t ionele
Neder landse volksmuziek.

- Zie jij interessante ontwikkelingen in het
N eder I a nd sta I ige I i ed?
Er zijn twee sporen: het Nederlandse lied-
spoor en de Íolk. We zitten momenteel nog een
beetje in de naweeèn van de Nederpop-háus-
se van Doe Maar, Het Goede Doel, Kadanz.
Maar Íeiteli jk is dat over. Wat tegenwoordig
weer tamelijk furore maakt is cabaret. Voor
het overgrote deel no nonsense-cabaret, of
l iever gezegd: nonsense-cabaret, want het
gaat bijna nergens over. lemand als Brigitte
Kaandorp v ind ik  wel  leuk,  maar het  gaat
nergens over. Overigens zie ik wel een onder-
stroom van een nieuwe lichting cabaretiers
met wat meer steekhoudende teksten. Verder
is de grote populariteit van Robert Long eigen-
l i jk  óók geweest .  (Bi j  'Het  e inde van de kru l len-
ti jd', ReK). Maar hij schrijft nog steeds mooie
dingen, net als bijvoorbeeld Joop Visser, die
regelmatig optreedt met vaak steekhoudende
teksten. Maar die raken bij het gÍote publiek
niet meer bekend. Drs. P zal ook nog wel
steeds schrijven; Jules de Corte hield onlangs
op met zingen, maar schrijft nog steeds.
Als je het folk-spoor bekijkt: Crackerhash bli j ft
bezig, maar niet zo actieÍ, geloof ik. 0verste-
kend Wild probeert wat, maar wat hóór je van
die groepen? Als oppervlakkige buitenstaan-
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der: hoegenaamd niks. Ja, wij, omdat wij nog
enige l inken met hen hebben. Het grote pu-
bliek wordt niet bereikt, of je zou ze toevall ig
nét in je eigen buurthuis tegengekomen moe-
ten zijn. Kortom: ik denk dat er zich geen grote
stroming van Nederlandse liedjesschrijvers
aandient. Enkelen, die het alt i jd al deden, en
een paar init iatieven, die niet echt doorbreken,
li jkt mij. Populariteit is erg conjunctuurgevoe-
lig. Je moet net door de juiste persoon ontdekt
worden, oÍ op het juiste moment datgene
zeggen wat mensen wil len horen. Dat kun je
niet  p lannen,  het  is  in  hoge mate toeval .  lk
ju ich a l le  in i t ia t ieven toe,  omdat  ik  Neder-
landsta l ige cul tuur  heel  belangr i jk  v ind.  Dat
kan, met het oog op Europa 32 misschien
bekrompen li jken, maar ik vind dat er iets
gedaan moet worden aan het behoud van onze
eigen cul tuur .

Roots
- Wellicht juist een belang vanwége de ontwik-
keling naar Europa'92?
Ja, want je gooit geen dingen weg alleen
omdat ze oud zijn. Een oude kast zet je bij de
vuilnisman als je er doorheen zakt, als ze geen
functie meer heeft. Dat geldt ook voor een boel
oude Nederlandse volksmuziek. Die hoeÍt van
mïj echt niet meer gespeeld te worden, hoor.
Hooguit alleen vanwege historisch oogpunt,
om te laten zien hoe het vroeger was. Studio
Laren, heel belangrijk, oud materiaal moet je
daarom wél bewaren. Maar het gaat mij ook
om talloze recentere populaire l iedjes en ca-
baret. De bundel van Jacoues Klóters en dat
boek'Toen wij van Rotterdam vertrokken'vind
ik enorm goede init iatieven, evenals trouwens
de bundels van Ate Doornbosch. Zo laatje zien
dat die oude dingen bestónden. Voor zoveí ze
nu nog actuele waarde hebben moeten ze
gebruikt worden, vind ik!
We schrijven in New FolkSounds steeds over
roots music. Maar de huidige Westeuropese
jeugd kent helemaal geen roots. Ze hebben ze
wel, maar onbewust. Daarom gaat roots-
music dan ook meestal over Amerikaanse of
Engelse muziek. Dat vind ik jammer. Kijk, ik
heb geen principièle bezwaren tegen de Ame-
rikaanse popcultuur. Ja, voor zover die door de
zogeheten kapitalistische muziekindustrie ge-
exploiteerd wordt, van bovenaf verzonnen.

Peter Koene met Cobi Schreijer,

1  9 8 8

- Men kan jou niet bepaald indelen bii de
moralistischie folkpuristen, als die nog be-
staan?
O nee,  helemaal  n iet l  lk  ben de laatste d ie
roept dat popmuziek verfoeil i jk zou zijn, inte-
gendeel. Mensen gaan er op hun eigen crea-
tieve manier mee om, ze ziin er zelÍ bii.7e ziin
geen wil loze slachtofÍers, wat wel eens ge-
suggereerd wordt. Maar een gevolg is wél dat
de cul tuur  in  West  Europa veramer ikaniseerd
is  en de e igen cul turen daaraan ondergeschikt
l i jken te zijn geraakt. De meeste jongeren
weten dat amper. Met hun eigen roots wordt
wein ig meer gedaan,  dát  v ind ik  een jammer-
li jke zaak. Nederlandse groepen als Rowwen
Hèze, die muziek van The Pogues en Los Lobos
speelt, en Pigmeat, die teruggrijpt naar Lead-
belly, mag je voor mijn part roots-music noe-
men.  Maar het  z i jn  n iet  hÍn worte ls !  Er  is  zo
veel  e igen mater iaal  dat  we kunnen gebrui -
ken. Klassieke muziek wordt toch ook nog
steeds uitgevoerd. Maar veel van die oude
liedjes zijn gewoon shit, die gaan over dingen
waar je nu om moet lachen.'Moeke, daar staat
een vri jer voor de deur' bijvoorbeeld. Belache-
li jk, verleden ti jd, zo gaat het niet in de disco!

- Maar liefde en vrijen bliiven altiid actueel
toch?
Natuur l i jk .  Dus zo 'n oud l ied je,  net  a ls  d ie oude
kast ook niet wegsmijten omdát het oud is.
Misschren kun je er  nog iets  mee doen.  Je kunt
muzikale vern ieuwing aanbrengen,  je  kunt
oude teksten in een actuele context zetten, ga
maar door. Dat deden verschil lenden dan ook,
b innen de Neder landse fo lkbeweging.  Zel Ís
André Hazes en de Zangeres zonder Naam
grijpen op oude wortels terug. Het hele smart-
lappen-genre z i t  b innen Neder landse' roots ' .
En ons cabaret heeft een heel sterke Neder-
landse traditie.
Pete Seeger was een meester in het verbinden
van oude teksten met nieuwe, waardoor de
oude tekst weer gaat leven binnen de mo-
derne Amerikaanse, actuele context. Een
meester. New Yorkse anti-folkies als Roger
Manning en Ki rk  Kel ly  wi l len z ich n iet  vereen-
zelv igen met  de oude fo lk ies.  Bi l ly  Bragg zegt
echter gewoon dat hij het prima vindt om

Íolkmuzikant genoemd te worden. Maar, zegt
hij: tegen mensen die vinden dat Íolk oude
muziek moet zijn, kom ik in verzet! Zijn opvat-
ting waardeer ik.

ldool
- Je wilt vast nog even vertellen hoe je jouw
gr.ote leermeester, Pete Seeger, destijds inter-
vlewoe.
Nou, dat was natuurli jk een hele eer, een echt
wapenÍeit. Dat interview was ook speciaal
voor mij, voor Janviool, georganiseerd. Dat ik
die kans kreeg vond ikzo indrukwekkend! Kom
je in zo'n hele gewone Leidse huiskamer om
daar Pete Seeger te interviewen... zó dwaas
eigenl i jk ,  hè.  lk  was helemaal  in  de war.  Zo in
de war, dat ik nauwelijks vragen had, vergat
om de cassetterecorder aan te zetten, en de
hele middag met hem heb zitten praten, hart-
stikke interessant. Toen dacht ik opeens: ver-
rek, dat bandje draait nietl Alles was zo
verwarrend allemaal, dat ik meteen na aÍloop
als een gek g ing schr i jvenl  Samen met Jel le
de Lange alles proberen zo goed mogeli jk te
recapituleren. Tja, dat was een zeer markant
punt in mijn verslaggeversloopbaan. Mijn ei-
gen bewondering en mijn taak als interviewer
vermengden zich dermate, dat het hele onder-
werp me eigenl i jk  ontg l ip te.  lk  ben tevreden
over dat interview maar vraag niet hoe het
plaatsvond! Dat risico loopje, alsjeje grootste
idool... nou, dat woord zal ik maar niet gebrui-
kenl

- Jij werd binnen de folkopleving wel eens de'Nederlandse Pete Seeger' genoemd.
Ja, Fikkerman zei dat eens. Wel een hele eer
hoor, als je met hem wordt vergeleken. Maar
natuur l i jk  n iet  terecht ,  omdat  ik  nou eenmaal
niet aan hem kan tippen. Hoewel er overeen-
komsten zijn. Globaal gezien doe ik hetzelÍde
soort werk als Seeger, eenzelÍde aanpak. Al-
leen, hij kan het honderd keer beter, dat is nou
eenmaat zo.

Discografie:

Komt vrienden hoort een lied. Onyx | 21 65
Kernenergie, nee bedankt. Xilovox XLP
0t  0581
De klucht van Pierlala. XLP 21 0982
Dans tegen de draai in. XLP | 5l 082 (De eerste
Neder landse'mannen-LP')
Rolstoelreggae. XLP 250184 (0nderwerpen
rond orthopedagogiek)
Maar de l iefde bli j Ít maar even. XLP 010386
(Voor jongeren, over echtscheiding)
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