Bob Dylan in Haarlem?

Cobi Schreier (1922 – 2005)
In het artikel Paul Simon en de Lage Landen van Robert-Hank
Zuidinga (Rozenberg Quarterly – 3 juli j.l) viel de naam van Cobi Schreier
(1922-2005). Als uitbaatster van Taverne De Waag in Haarlem organiseerde ze in
1964 het eerste optreden van Paul Simon in Nederland. Niet Paul Simon, maar
Bob Dylan was de aanleiding van het bezoek dat ik haar in 2000 bracht in het
Rosa Spierhuis in Laren.
Op 27 september 2000 zou Bob Dylan weer eens optreden in Ahoy in Rotterdam.
Een week eerder vond in de Melkweg de manifestatie ‘Bob Dylan moet de
Nobelprijs krijgen’ plaats.
Met Huib Schreurs (De Groene), Cor Schlösser (Melkweg), Bert van der Kamp
(Oor), Roel Bentz van den Berg en Theodor Holman zat ik in het organiserend
comité. Het werd een lange, onvergetelijke avond, met muzikale omlijsting door
o.a. Freek de Jonge, CCC Inc., Henk Hofstede, Rick de Leeuw en J.W. Roy & Band.
Tal van schrijvers, dichters en journalisten hielden die avond een pleidooi waarom
juist Dylan de Nobelprijs verdiende.[1]
NRC Handelsblad wilde daarom die week wel aandacht besteden aan Bob Dylan.
Mijn goede vriend Ed, die wel eens een artikel schreef voor de NRC, kreeg de
vraag of hij niet iets leuks wist voor een stukje op de achterpagina van die
aanstaande 27 september, de dag van Dylans optreden. Ons kwam ter ore dat

Cobi Schreier mogelijk een leuk verhaal over Dylan wist te vertellen. Ze zou in de
jaren zestig nauw betrokken zijn geweest bij een mogelijk optreden van Dylan in
Nederland. Reden dus om haar op te zoeken.
Folkcafé
In haar appartementje in het Rosa Spierhuis luisterden we die middag vijf uur
lang naar een enthousiast vertellende Cobi Schreier. In min of meer
chronologische volgorde kregen we haar hele
levensverhaal te horen, doorvlochten met talloze
anekdotes. Plakboeken werden uit de kast getrokken,
elpees en singletjes tevoorschijn getoverd en gedraaid.
Voor de oorlog trad Cobi op zestienjarige leeftijd al op
voor de VARA-radio. Zichzelf begeleidend op gitaar
zong ze liedjes uit de Disneyfilm Sneeuwitje. Na de
oorlog legde ze zich toe op oude ballades en
volksliedjes en trad ze op voor de VARA en AVRO. Haar
ideaal was een cafeetje te beginnen waar allerlei
artiesten zouden kunnen optreden. In 1962 kreeg ze de
kans De Waag in Haarlem over te nemen. Het was een
klein zaaltje, er pasten hooguit honderd mensen in. Onder meer via folkicoon Pete
Seeger en contacten in Londen wist ze – toen nog onbekende – folkartiesten naar
Haarlem te krijgen voor optredens in De Waag zoals Paul Simon, Alex Campbell,
Bert Jansch en Martin Carthy. Ze was geabonneerd op het Amerikaanse
folktijdschrift Sing Out! Op die manier raakte ze vertrouwd met het
repertoire van Phil Ochs en Joan Baez. Soms vertaalde ze songs om ze zelf in De
Waag te kunnen spelen. Lennaert Nijgh was in De Waag vaste gast en een jonge
Boudewijn de Groot kreeg de kans er op te treden.

Pete Seeger

Pete Seeger
Contact met Pete Seeger? Hoe kwam dat tot stand? In opdracht van de Ohio
Recreation Service maakte ze in 1958 een EP met een aantal Nederlandse
volksliedjes, bedoeld voor de Nederlandse gemeenschap in Ohio. Op de B-kant
van het plaatje stonden de liedjes in Engelse vertaling. Op de een of andere
manier was een exemplaar in handen van Seeger gekomen.
Toen hij in 1964 optrad voor studenten in Leiden, belde hij Cobi op met de vraag
of hij in De Waag kon optreden. Op uitnodiging van Seeger bezocht ze hem later
in Londen, alwaar hij haar meetroonde naar de folkclubs The Troubadour en de
Singers Club. Ze zag er Ewan McColl, de aartsvader van de Engelse folkrevival,
Martin Carthy & Dave Swarbrick, Bert Jansch, de Amerikaan Mark Spoelstra en
Paul Simon.
Elektrische begeleiding
In 1964 trad de volstrekt onbekende Paul Simon op in De Waag. Geld voor een
hotel had hij niet dus sliep hij bij Cobi thuis op de bank. Later, toen hij al
wereldberoemd was, bleven ze contact houden. In de jaren zeventig trad hij op in
het Concertgebouw. Hij belde Cobi en op zijn uitnodiging zat ze op de eerste rij.
Volgens Cobi zat Simon in 1965 bij haar thuis toen Art Garfunkel hem belde en
hem vertelde dat hun song The Sound of Silence door producer Tom Wilson
opnieuw was gemixt en uitgebracht, maar… Wilson had er zonder hun medeweten
elektrische begeleiding onder gezet.
Mogelijk waren Cobi’s herinneringen bij dit verhaal in de loop der jaren toch
enigszins vervaagd. Min of meer hetzelfde verhaal is namelijk bij andere bronnen
eveneens te vinden.

Bob Dylan – Royal Albert Hall 1966
Royal Albert Hall
En dan Bob Dylan. In 1966 regelde Cobi via haar contacten met de VARA een
optreden van de Amerikaanse blues en folkartieste Odetta op de Nederlandse
televisie. Ook zou ze in De Waag spelen. Bob Dylan, op dat moment op tournee in
Engeland, hoorde via zijn tourmanager (die hij deelde met Odetta) de hoogte van
het gage wat de VARA Odetta zou betalen. Daarop belde de tourmanager Cobi:
‘Kunnen wij met Bob Dylan naar De Waag komen?’ Enkele dagen later belde de
manager af. Het ging niet door en Cobi werd afgescheept met een optreden van
The Liverpool Spinners.
Omdat tourmanager Derek White duidelijk iets goed te maken had, bood hij Cobi
aan het optreden van Dylan in de Royal Albert Hall op 26 mei 1966 bij te wonen.
Ze mocht eerste rij zitten en na afloop van het optreden backstage komen. Het
was Dylans beruchte tour waarop hij elektrisch ging: voor de pauze speelde hij
een akoestische set, na de pauze elektrisch met The Hawks (later The Band) als
begeleiders. Backstage was het een heksenketel. Bij de kleedkamers trof Cobi
Simon Vinkenoog aan die had gedacht voor de Televizier wel even een interview
met Dylan te kunnen maken. Niemand kreeg echter de kans Dylan te spreken.
Hij gaf zijn gitaar af en sprintte naar een gereedstaande auto.
Speurtocht
Het stukje voor de achterpagina van de NRC ging uiteindelijk niet door. Ook bij
dit verhaal bleken Cobi’s herinneringen mogelijk iets te gekleurd. Enige
ongeloofwaardigheid doemde hier op: in onze speurtocht naar meer gegevens
over het eventuele optreden van Dylan in Nederland, bleken data niet te kloppen
en andere gegevens oncontroleerbaar. De vraag is ook of Bob Dylan tijdens deze
tournee, die hem al naar Australië, Zweden en Denemarken had gevoerd, zat te
wachten op een optreden in Nederland. Het concert in de Royal Albert Hall was
het laatste van de tour. Twee maanden later kreeg Dylan een mysterieus
motorongeluk en trok hij zich terug in Woodstock.
Het eerste concert van Bob Dylan in Nederland vond plaats op 23 juni 1978 in De
Kuip in Rotterdam.
Het organiseren van onze manifestatie werd uiteindelijk beloond: in 2016 kreeg
Bob Dylan de Nobelprijs voor literatuur toegekend.

Noot:
[1] Op de manifestatie Bob Dylan moet de Nobelprijs
krijgen, werden voordrachten, gedichten, pleidooien en
optredens verzorgd door Bert van der Kamp, Geert Mak,
Theodor Holman, Elsbeth Etty, Gijs Schreuders, Martin
Bril, Wim Jansen, Edward van Vooten, Wouter
van Oorschot, Simon Vinkenoog, Paul Scheffer, René
Boomkens, Matthijs van Nieuwkerk, René Zwaap,
Sjoerd de Jong, Freek de Jonge, Pieter Steinz, Colet van
der Veen, Thomas Verbogt, Hans Righart, dj Pieter
Fransen, Huub Stapel, Gerard Reve (telefonisch vanuit
België), Peer de Graaf, Henk Tas, Rick de Leeuw, Ed
Korlaar, Henk Hofstede, CCC Inc., J.W Roy & Band, Wouter Planteyd & Band. Vic
van der Reyt presenteerde de avond.

