
Alfred den Ouden, geëngageerd. 
Zondag 05 feb 2023 vanaf 11.00 u. 

 
Alfred den Ouden: “Niets moeil i jker dan iets over jezelf  schr i jven, vooral 
wanneer er  zoveel belangr i jkere dingen rondom je heen gebeuren. 
Vraag mi j  bi jvoorbeeld: “Waarom z ing je zoveel ant i -oor logsl iederen”. S impel,  
omdat ik  dat met de paplepel ingegoten ben. 
B i j  vr ienden van me hangt er een spreuk op de deur:’  Ik  ben van na de 
oor log en ik zou graag hebben dat dit  zo bl i j f t . ’  Voor mi j  is  daarmee eigenl i jk  
al les gezegd. Ik ben effect ief van ju ist  na de 2d e wereldoorlog en heb van 
mi jn ouders genoeg horen vertel len over al  die el lende.  
 
Gelukkig brachten mi jn ouders me nog iets  anders bi j ,  een schat aan 
Nederlandstal ige l iederen die ik met de jaren, naast het folk repertoire 
omzette in een compleet 'k le inkunst '  repertoire. 
 
In de jaren zest ig hield ik  me bezig met twee dingen, sport  en folkmuziek, 
bizarre combinat ie,  maar er z i jn erger dingen.  
In ’63 ontmoette ik  stomtoeval l ig,  als  piepjong mannetje die 3 akkoorden kon 
spelen, de grote Pete Seeger.  Vanaf toen ging het bergaf met de sport  en 
omhoog met de muziek. Door de muziek en vooral door de repertoirekeuze 
van Seeger leerde ik de teksten en muziek kennen van mensen als  Tom 
Paxton, Phi l  Ochs, Malv ina Reynolds,  Bob Dylan, Woody Guthr ie enz.   
Later ontmoette en leerde ik mensen en generat iegenoten als  Bert  Jansch, 
Nick Drake, Luke Kel ly ,  Derrol l  Adams, Er ic Bogle en vooral,  Mart in Carthy en 
Wannes van de Velde kennen. De laatste leerde me, of l iever gezegd 
verpl ichte me bi jna, om in mijn eigen taal te z ingen en te schr i jven. Toen het 
niet rap genoeg ging naar z i jn z in schreef hi j  ze voor me. 
In 1978 speelden we samen in het eerste grote vredesconcert  in de 
Westhoek ”Nooit  brengt een oor log vrede”. S indsdien ben ik lang bezig 
geweest met deze thematiek in mijn repertoire en speelde in verschi l lende 
vredesconcerten in Passendale,  met voor mi j  als  hoogtepunt “Songs of 
Peace”, en tal loze schoolconcerten, waarvan voor Jeugd en Vrede voor wie 
ik  het de theatermonoloog " Kom vanavond met verhalen schreef en speelde. 
In de jaren ’80 stond ik naast Wannes en veel andere folkvr ienden in de 
Ys landsuite, een overgetel i jke her inner ing die nog lang bl i j f t  nazinderen.  
Toen ik in 1975 startte met Dranouter folkfest ival  was het dan ook niet moei l i jk  
om een keuze te maken uit  de tal loze art iesten die ik in al die jaren had leren 
kennen, genoeg om 12 edit ies te vul len, toen heb ik de fakkel door gegeven.   
 
Naast de voor l iefde voor de eigen taal en het engagement kwam ik in 
Vlaanderen en Frans Vlaanderen, ook meer in contact met de oude tradit ie 
van eeuwen ver welke alt i jd in mijn repertoi re aanwezig zal  bl i jven. 
Hedendaagse en oudere poëzie hebben mij  ook alt i jd geboeid. Veel 
gedichten komen en kwamen bi j  mi j  dikwi j ls  over als  l iederen waarbi j  ze de 
muziek vergeten waren. Dan maar zelf  gemaakt dus. 
 
Eén van mi jn grote voorbeelden bi j  de ‘s inger- songwriters’ ,  Woody Guthr ie 
zei  ooit :  “Het is  de morele pl icht van een folks inger om de mensen te laten 
horen en begr i jpen wat er al lemaal gebeurd in de wereld”.  
 
In mi jn optredens moet je dan ook niet verwachten dat ik me aan één thema 
vastplak, Er  was en is  zooo véééél te vertel len en te z ingen.” 



Tot zover Alf red den Ouden. E ind de jaren 60 was Alf red regelmatig te gast in 
de Shokbar in Harelbeke. Velen zul len z ich dat nog her inneren. 
 
Praktisch :  
Datum: zondag 5 februar i  2023 vanaf 11:00  u. Deuren gaan open om 10:30 u. 
Inschr i jven: graag via hv.kortr i jk@proximus.be of 0486/312897. 
Inkom: leden HV Kortr i jk :  6,00 €, n iet- leden: 10,00 € 


