
Martine 
de Kok

“Ik ben de rode draad.”

Martine de Kok is 33 
en zo veelzijdig dat 
ze niet kan kiezen: 
ze bespeelt meerdere 
muziekinstrumenten, 
componeert liedjes en 
muziek voor theater, 
schrijft teksten, zingt, 
acteert, en doet dat 
voor volwassenen én 
voor kinderen. En, alsof 
dat alles niet genoeg 
is, illustreert ze haar 
eigen platenhoezen, 
en maakte ze ooit een 
stille film mét live 
muziek. Gelukkig praat 
ze als één vrouw...

Onze afspraak in de sterkst beveiligde 
wijk van de sterkst beveiligde stad van 
Vlaanderen had voeten in de aarde: 
Martine was wekenlang in India, en 
de communicatie was er een van het 
gebrekkige soort. Er waren heel veel 
mailtjes nodig om ons op hetzelfde 
moment aan dezelfde tafel te krijgen. 
Maar wanneer ik eenmaal met de rood-
harige kunstenares aan de tafel plaats -
neem, is er tijd. En zijn er woorden.

Ik stel haar meteen dé vraag: waarom 
moet heel Waasmunster en omgeving 
op 25 april naar Hoogendonck komen?
Martine lacht: “Eh... om ons concert 
mee te maken. Plaatselijk Verkeer heet 
het programma, net als mijn eerste 
full-cd. We spelen de nummers van de 
plaat, maar ook veel nieuw werk. En 
de mensen mogen er echt voor gaan 
zitten om naar de teksten te luisteren, 
want die zijn heel belangrijk. Ze zijn 
een soort verhaaltjes. Je zou al mijn 
songs luisterliedjes kunnen noemen, 
al wil dat zeker niet zeggen dat we 
alleen trage nummers zullen spelen! 
Waarom moeten de mensen komen? 
Omdat ze een toffe band aan het werk 
zullen horen en zien. Met die gasten 
samenspelen is echt altijd een feest. Elk 
optreden is anders doordat er ruimte 
voor improvisatie is. En de muziek 
zelf is heel gevarieerd; mijn invloeden 
komen van overal: jazz, gipsy, folk, 

klassiek... Maar – en dat is zowat het 
grootste compliment dat mensen mij al 
gegeven hebben – het zal altijd klinken 
als Martine de Kok! Alleen ben ik niet 
geïnteresseerd in het spelen van pure 
pop, of zuivere jazz. Ik wil niet één 
stijl volgen. Wat ik wél wil, of toch op 
dit moment, is dat alles gespeeld wordt 
met echte, akoestische instrumenten. 
Het enige elektrische instrument op 
het podium is een zestigerjaren retro-
orgeltje, en natuurlijk mijn stagepiano. 
Maar enkel als er geen echte piano 
aanwezig is.”

Martine de Kok weet dus wat ze 
wil. Krijgt ze al haar muzikanten 
makkelijk volgzaam?
Martine nipt van haar appel-gemberthee 
en zegt bedachtzaam: “Bij de opnames 
van de plaat Plaatselijk Verkeer was 
het Stoffel Verlackt, de producer, die 
de knopen doorhakte. Maar ik geef 
toe dat het altijd via een wisselwerking 
is verlopen, Stoffel heeft nooit zelf 
één beslissing genomen doordat de 
muzikanten niet overeenkwamen. 
Gelukkig maar.’

Bij optredens is Martine de front vrouw, 
neemt zij de touwtjes in handen.
“Inderdaad, Martine de Kok & Band, 
zo is dat nu eenmaal. Omdat mijn 
naam eraan verbonden is, wil ik ook 
per se dat het allemaal klopt, dat het is 
zoals ik het wil. Ik ben ook degene die 
tussen de songs dingen vertelt. Vroeger 
repeteerde ik dat allemaal, maar dat doe 
ik nu steeds minder. Ik laat meer ruimte 
voor improvisatie, om ervoor te kunnen 
zorgen dat elk optreden van elk ander 
verschilt.”

Als je met de rustige, bijna bedeesde 
actrice praat, zou je niet meteen 
verwachten dat er een podiumbeest in 
haar schuilt. Toch heeft ze ooit gezegd 
dat ze meer durft op een podium dan 
ernaast.
“Ja... Weet je, tot mijn zestien of zo 
was ik echt extreem verlegen. In grote 
gezelschappen was ik de stilste, zat ik 
steeds aan de rand van de gesprekken. 
Maar ik ontdekte dat ik op een podium 
dingen durfde te zeggen die ik zelfs onder 
goede vrienden verzweeg. Dat gaf me de 
zekerheid dat ik iets in die richting moest 
studeren. Het gaat ondertussen wel 
beter, maar bijvoorbeeld brainstormen 
met veel volk vind ik minder fijn dan 
brainstormen met slechts een paar 
mensen. Ik ben toch altijd min of meer 
het verlegen meisje...”

Ik merk op dat tot mijn grote verwon
dering in een aantal interviews met 
haar de naam Tom Waits valt.
“Ja, da’s waar. Ik ben een grote fan van 
die man, maar zijn en mijn muziek zijn 
daarom niet per se gelijkend. Misschien 
heeft het ermee te maken dat zijn sound 
niet erg eh... clean is, en die van ons ook 
niet. Ik hou bijvoorbeeld van heel veel 
extra dingetjes aan een drumstel, die 
dan een soort vuil, authentiek of juist 
gezellig geluid maken. Misschien valt de 
naam van Tom Waits door zijn en ons 
hoog pot-en-pangehalte?”

Martine blijkt ook een hoog spons
gehalte te bezitten.
“Ja, dat klopt. Ik neem, vaak onbewust, 
heel veel van wat ik hoor en zie en 
lees, in mij op. Maar ik heb nog nooit 
iemand bewust geïmiteerd. Wanneer ik 
iets nieuws schrijf en ik dénk nog maar 
dat het op iets van iemand anders lijkt, 
dan moet dat eruit, dan schrap ik dat 
meteen.

Dat is de reden waarom ik zo weinig naar 
de collega’s luister. Dat heeft absoluut 
niks met desinteresse te maken, maar 
met de angst om rechtstreeks beïnvloed 
te worden. Bij artiesten die in een andere 
taal schrijven en zingen, heb ik dat veel 
minder.”

Ik laat de naam Hanne Hukkelberg 
vallen… 
Mijn gastvrouw reageert meteen: “Dat 
is een vrouw met een eigen universum, 
ze maakt heel fijne dingen, heeft een 
fenomenale stembeheersing. Ik heb haar 
twee keer live gezien! Maar haar werk 
en eventuele invloed ervaar ik niet als 
bedreigend. Een aantal jonge collega’s 
heeft van dezelfde mensen les gehad 
als ik. We hadden dezelfde piano- en 
zangleraars. Het kan toch niet anders 
dan dat wij op een of andere manier veel 
gemeenschappelijk hebben?”

Wannes Cappelle, Jackobond en 
Ellen Schoenaerts – Martines oud
studiegenoten – zijn goed bezig. Hoe 
komt het dat je qua naamsbekendheid 
wat achterop hinkt?
“Een aantal van mijn studiegenoten 
heeft meteen na zijn studies een plaat 
opgenomen. Ik heb tien jaar gewacht. Ik 
heb dus nog even (lacht). Nu ja, gewacht 
is niet het juiste woord, want ik heb niet 
stilgezeten, hé: ik heb twee jaar aan de 
jazzstudio gestudeerd, heb op cursus 
bij Bram Vermeulen gezeten. Ik heb 
avondacademie voor schilderkunst en 
tekenkunst gevolgd - dat doe ik nu nog 
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steeds. Ik heb veel gedaan, maar weinig 
dat me commercieel verder had kunnen 
brengen. Ik doe zoveel dingen graag, zeg 
bijgevolg gemakkelijk ja op de meest 
uiteenlopende voorstellen, maar heb dus 
geen eenduidig profiel. Natuurlijk zou 
het fijn zijn mocht de radio mijn liedjes 
oppikken, maar dan moet ik wellicht 
commerciëler denken en handelen, 
en dat is aan mij niet echt besteed.  
Neem nu kinder theater gezel schap 
FroeFroe. Toen zij mij vroegen, zei ik 
meteen ja, want spelen voor kinderen is 
echt héél fijn. Kinderen zijn spontaan. 
Als ze het niet goed vinden, beginnen 
ze meteen te babbelen (lacht). Maar 
als ze het wel goed vinden, dan zijn ze 
enthousiaster dan volwassenen ooit 
kunnen zijn!”

Het is mij opgevallen dat de meeste 
teksten op Plaatselijk Verkeer niet 
echt vrolijk zijn, maar wel erg lang.
Martine de Kok opent haar mond, maar 
sluit hem opnieuw. Ik zie haar twijfelen. 
“Misschien is dat gewoon mijn stijl? 
Als ik begin te schrijven, dan schrijf ik 
door, in een ritme. Nadat de tekst enkele 
maanden gelegen heeft, pak ik hem 
opnieuw aan, haal ik eruit wat er teveel in 
zit, en voeg toe wat ontbreekt. En ja, niet 
zelden zijn de teksten lang... Overigens 
heb ik best ook heel wat vrolijke liedjes 
in mijn repertoire, zoals Madame Anna, 
Liedje, of Vrolijke liedjes, al is dat laatste 
gedeeltelijk ironisch bedoeld. Ik probeer 
er steeds voor te zorgen dat mijn 
programma een evenwichtige mix is van 

donker en licht. En zelfs in mijn meest 
triestige songs probeer ik iets positiefs 
te stoppen, een soort lichtheid, noem 
het hoop, zoals de woordspelingen 
en ironie in het lied Woestijn. Ik móét 
om een of andere reden schrijven. Nu 
en dan word ik geïnspireerd, en dan 
wil ik het ook per se opschrijven. Ook 
‘s nachts. Om niet op zoek te moeten 

gaan naar pen en papier gebruik 
ik daar mijn gsm voor. Soms weet 

je dat je zo’n inval echt op die manier 
moet noteren, dat de verwoording 
zo en niet anders moet zijn. Meestal 
komt de tekst eerst en pas daarna de 
muziek. Mijn verhaal komt er moeilijker 
uit als ik vastzit aan een muzikale 
structuur. Ik kan makkelijker muziek 
maken bij een tekst dan omgekeerd.  
Om de zoveel maanden krijg ik behoefte 
om een week alleen te zijn, om me af te 
zonderen aan zee of in de Ardennen. 
Ik ga daar wel geregeld wandelen, en 
rond 16 uur begint het schrijven echt, 
en dat gaat dan door tot pakweg 2 uur 
’s nachts.”
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Songschrijven is de rode draad door
heen je leven en werk?
“Een aantal van mijn muzikale helden –
Wannes van de Velde, Bram Vermeulen,  
Willem Vermandere – waren en zijn 
ook niet in een hokje onder te brengen. 
Bram Vermeulen tekende, Vermandere 
maakt beelden, Wannes studeerde 
aan de Academie van Antwerpen, en  

was een begenadigd 
flamenco-gitarist. 
Maar dat zijn zulke 
grote kunste naars 
dat men sen zo’n 
andere disci pline 
van hen aan vaar-
den, denk ik. Ik wil 
me niet hem hen 
vergelijken, maar 
ik sta nooit a priori 
afkerig tegenover 

wat mijn pad kruist. Ik doe veel dingen 
graag. En dus ben ik ook in veel ver-
schillende disciplines actief. Maar het 
schrijven van liedjes is iets wat ik altijd 
zal blijven doen, dat moet nu eenmaal. 
Ik doe het uiteindelijk in de eerste plaats 
voor mezelf. De liedjes zijn de rode 
draad, ja... Misschien, en ik bedoel het 
zeker niet pretentieus, maar misschien 
is het nog eenvoudiger: ik ben de rode 
draad...”

Martine de Kok – Plaatselijk Verkeer
zaterdag 25 april 2015 – 20u
Waasmunster, Zaal Hoogendonck
info en tickets: 052 – 46 34 24 en  
www.waasmunster.be 

“Ik doe veel dingen graag. En dus 
ben ik ook in veel verschillende 
disciplines actief. Maar het schrijven 
van liedjes is iets wat ik altijd zal 
blijven doen, dat moet nu eenmaal..

Heldere kijk en gekke bek
Baele blikt vooruit
Meesterimitator Walter Baele heeft een goedgevulde agenda. Hij heeft nog 
maar net zijn succesvolle tournee van Het leven zoals het zeker niet is af-
gerond, stond met veel plezier in de kerstshow van Samson en Gert en schit-
tert alweer in de nieuwe reeks van Tegen de Sterren Op. Toch vond hij ook de 
tijd om een nieuwe zaal-
show voor te bereiden. 
Die heet kortweg 16-18 
en wordt omschreven 
als een ‘volgendjaar-
conference’. Op 16 janu-
ari ging die van start 
en komt ook naar onze 
contreien.

Een ‘volgendjaarconference’ is wel
licht een knipoog naar de vele einde
jaars conferences en dito lijstjes die 
we omstreeks de jaarwisseling te zien 
krijgen?
WALTER BAELE: “Ik vond het wel 
spannend om eens vooruit te kijken 
en te voorspellen wat er zoal zou 
gebeuren van 2016 tot 2018. In Brussel 
NieuwsStraat heb ik indertijd ook 
zo’n nepjournaal gemaakt. Dit is wat 
geschoeid op dezelfde leest, maar nu met 
een blik op de toekomst. Er dienen zich 
genoeg dingen aan die heel inspirerend 
zijn. Nieuwe trends, de evoluties in 
3D-printen, ‘uitburgeringscursussen’, de 
doorbraak van de Speedy Pass of WO II 
die wegens procedurefouten overgedaan 
moet worden. Wat gebeurt er met Elio 
Di Rupo en koning Filip?”

We krijgen opnieuw de vertrouwde 
typetjes te zien?
BAELE: “Ik merk dat er nog geen sleet 
zit op de formule. De zalen lopen overal 
voldoende vol en de mensen kijken 
uit naar enkele vertrouwde figuren. Er 
zitten echter ook wat nieuwe typetjes in. 
Charles Michel duikt op en ook Eugène 
Van Leemhuyzen en Willy Naessens 
steken hun neus om de deur. Maar 
de fans mogen gerust zijn: natuurlijk 
ontbreken ook Martin Rigolle en 
Koning Filip niet.”

*dit is een WACCOdAte! (zie p. 3)
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