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Cees Gloudemans onderbreekt het 
schrijven van een stukje: ‘Even 
kijken, snap ik het zelf nog?’

QR MEDE

Op maandagmiddag 19 oktober is de 
plenaire vergadering van de Volkskrant-
redactie in spoedzitting bijeen geweest 
om te discussiëren over een plan van 
aanpak voor het jaar 2010. Er is haast 
bij. En dat uitgerekend op de dag dat 
de DSB-bank failliet werd verklaard en 
menige redacteur ook wel iets anders te 
doen had.
 Aan de orde waren de ideeën die Van 
Thillo (de nieuwe eigenaar) aan hoofd-
redactie en chef-redacteuren inmiddels 
heeft voorgelegd, en hoe daarop te reage-
ren. Er moet strak worden bezuinigd (naar 
verluidt net als in dit jaar 10 procent). Er 
moet een snelle analyse (‘quick scan’) 
komen van de keuzes die de redactie van 
de Volkskrant maakt. En: hoe gaat de re-
dactie verder met de verhouding tussen 
hoofdredactie en directie?
 ‘De onafhankelijkheid van de redactie 
staat op het spel’, schreven vier redacteu-
ren in een brandbrief vooraf aan de redac-
tieraad. ‘De redactie kan alleen onafhan-
kelijk zijn, als ze haar eigen keuzes kan 
maken. Als de directie de inhoudelijke 
afwegingen mede gaat maken, is die on-
afhankelijkheid weg.’
 Voor de vier is het redactiestatuut glas-
helder. ‘De hoofdredacteur heeft de lei-

ding van de redactie en is verantwoor-
delijk voor de redactionele inhoud van 
de Volkskrant. De directie stelt jaarlijks 
de omvang en hoofdlijnen van het redac-
tiebudget vast na overleg met de hoofd-
redacteur. Op grond daarvan bepaalt de 
hoofdredacteur de verdeling van het re-
dactiebudget.’ 
‘Nergens staat dat de directie onder wat 
voor omstandigheden dan ook kan ingrij-

pen in de redactie’, schrijven zij. ‘Ook 
niet dat ze dat samen met de hoofdredac-
teur zou kunnen doen. Het redactiestatuut 
is juist opgesteld om te voorkomen dat de 
directie zich rechtstreeks met de redactie 
kan bemoeien. Het is dus duidelijk dat de 
directie niet kan worden toegestaan op 
de redactie een quick scan (mede) uit te 
voeren. Als we de nieuwe eigenaar bij de 
eerste de beste gelegenheid de regels la-
ten overtreden, wat voor reden kunnen we 
dan aanvoeren dat hij zich er de volgende 
keer aan houdt?’
 De chefs van de redactie-afdelingen zijn 
opgezadeld met het probleem van de 
quick scan en de hoofdredactie zit met het 
probleem van de invloed van de directie 
op de redactie. Dat is de situatie nu.
 Reactie van Pieter Broertjes na afloop 
van de plenaire vergadering: ‘We gaan 
moedig voorwaarts.’ In de ogen van Pie-
ter verliep de plenaire vergadering in 
goede sfeer. ‘Iedereen is benieuwd naar 
de manier waarop de Persgroep leiding 
wil gaan geven aan de Volkskrant/Trouw. 
De stemming is optimistisch bij sommi-
gen, en argwanend bij anderen. Logisch. 
De komende zes weken zal veel duidelijk 
worden.’

Han van Gessel

‘Moedig voorwaarts’ in moeilijke tijden

Tekening van Opland naar aanleiding van de 
discussie over het redactiestatuut.

Vier jaar achter drummer Han Bennink aan
Sinds deze maand ligt de biografie ‘Han 
Bennink - De wereld als trommel’  van col-
lega Erik van den Berg in de winkel. Hij 
begon begin jaren tachtig als jazzrecen-
sent en kwam in 1989 in dienst als eind-
redacteur van het kunstkatern. In 1999 
stapte hij over naar de Voorkant en sinds 
2004 is hij eindredacteur van de boeken-
redactie, voorheen Cicero. Hoofdpersoon 
Han Bennink (1944) is een muzikant die 
het drummen tot een nieuwe belevenis 
maakte, samen met muzikanten als Misha 
Mengelberg en Willem Breuker. 
Jacques de Jong stelde de vragen.

Was het boek een idee van jezelf, of  
kwam het verzoek van de hoofdper-
soon?

‘Het boek was een idee van Han Ben-
nink. Onder het motto ‘het graf gaapt’ wil-
de hij dat iemand zijn levensverhaal zou 
opschrijven, en hij vroeg mij of ik dat op 
me wilde nemen.’

Hoe kwam hij bij jou terecht?
‘Ik ben bij de Volkskrant begonnen als 

freelance jazzrecensent. Ik heb geregeld 
in de krant over Han geschreven en hem 
ook geïnterviewd. De doorslag om mij te 
vragen gaf, vermoed ik, een groot portret 
dat ik ooit schreef over zijn idool Joop 
Korzelius, een in de jaren vijftig fameuze 
drummer (van onder andere The Skymas-
ters), die destijds door collega’s bewon-
derd werd om zijn weergaloze techniek, 
maar tegenwoordig als alcoholistische 
zwerver bij het Leger des Heils woont.  

‘Er zat voor mij veel  research in dat 
stuk, en het raakte een snaar bij Han.’

Wat heb je met drummen en met Han 
Bennink in het bijzonder?

‘Ik heb niets met drummen, maar wel 
met Han, sinds de eerste keer dat ik hem 
zag (begin jaren zeventig): een extraverte 
performer, die in elk gezelschap de aan-
dacht naar zich toe trekt, je verrast met 
onvoorspelbare invallen, en buitendien 
een ongelooflijke ritmeman is. Niemand 
kan de boel zo oppoken als hij.’

Zie verder pagina 2

Erik van den Berg
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De Telegraaf
Ziehier! De Volkskrant pakt op za-
terdagmorgen 17 oktober uit - niet 
alleen met voortreffelijke verhalen en 
columns (en grappen, zie HNS)) over 
Dirk Scheringa  - met een Vervolg-
pagina over de geschiedenis van De 
Telegraaf. Persiflage van de bovenste 
plank, compleet met een commen-
taar onder de titel ‘Hulde!’ (had net 
zo goed ‘Schande!’ kunnen zijn ge-
weest). De hand van Jan Tromp. 
Maar nu die foto. Jayne Mansfield 
met de borsten vooruit op de werk-
tafel van de redactie. ‘Met de benen 
op tafel!’ De redactie is met een 
rokertje aan het werk. Rechtsonder 
herken ik nog het hoofd van een 
jonge Martin Ruyter. Opgeklommen 
bij De Telegraaf en later jarenlang 
een gezichtsbepalende redacteur bij 

de Volkskrant. Grondlegger van de 
interview-rubriek boven Dag-in-Dag-
uit. Overigens heeft Jayne Mansfield 
in die dagen ook nog de aftrap geno-
men bij een wedstrijd van Sparta met 
Rinus Terlouw. 
Zou Martin daar nog weleens aan 
terugdenken?

Han van Gessel

De Journalist
Zeker een verrassende inhoud van 
nummer 126, eigenlijk zoals elke af-
levering. Ik lees ze met veel  plezier, 
zeker als aankomende ouwe lul.
Het deed me bijzonder deugd dat 
good old Harry van Seumeren nog 
even in de pen is geklommen wegens 
het verdwijnen van De Journalist. 
Wat mij betreft mag Harry vaker zijn 
licht laten schijnen op de hedendaag-
se ontwikkelingen.
Ga zo door!

Eric Outshoorn
Cd-rom
Hartelijk dank voor het opsturen 
van ‘de Volksknar’. Ik beleef er veel 
genoegen aan. Voor de cd-rom (met 
de eerste honderd nummers - Red.) 
beschik ik niet over de geschikte ap-
paratuur. Tussen mij en apparatuur in 
het algemeen is er een voortdurende 
staat van oorlog.

Remco Campert

Verbetering
De mededelingenrubriek van Finan-
ciën Mede is niet begonnen in 1989, 
zoals wij in het vorige nummer meld-
den, maar zelfs al in 1984. 
Initiatiefnemer was financieel re-
dacteur Willem Beusekamp.

Martin Ruyter op de foto van zaterdag 17 
oktober in Het Vervolg, anno 1957. Filmster 
Jayne Mansfield was boven op de bureaus van 
De Telegraaf geklommen.

In hoeverre was Han Bennink ver-
nieuwend in de muziek? Het was niet 
het type voor het Dutch Swing College, 
denk ik.

‘Han is een extreme figuur, spartaans, hij 
heeft jarenlang in een boerenstal gewoond 
in Loenen aan de Vecht, waar hij dag en 
nacht met zijn trommels en bekkens in de 
weer was. 

Er zit heel veel muziekgeschiedenis in 
hem. Hij maakte als 18-jarige debutant 
nog net het einde van het schnabbelcircuit 
mee (optredens op Bonte Avonden voor 
de militairen, met Rita Corita en een goo-
chelaar en dergelijke), werd daarna ont-
dekt door Pim Jacobs, in wiens trio (met 
Ruud Jacobs en Rita Reys) hij naar eigen 
zeggen het vak leerde.’ 

Nota bene bij Pim Jacobs.
‘De leertijd bij Jacobs is minder gek dan 

het misschien lijkt. Pim was inderdaad 
geen grote solist, maar wel een uitste-
kende begeleider, en de 20-jarige Han 
heeft van de oudere en meer ervaren ge-
broeders Pim en Ruud Jacobs geleerd wat 
het is om als ritmetrio te fungeren. 

Bassist Ruud is daarbij van cruciaal be-
lang geweest; die had als broekie de kans 

gehad met bijvoorbeeld drummer Kenny 
Clarke te spelen, en hij gaf aan Han door 
wat hij van Kenny had geleerd.’

Wat maakt Bennink tot een bijzondere 
musicus?

‘Han Bennink blonk uit als begeleider 
van Amerikaanse tenoristen  (van Johnny 
Griffin tot Sonny Rollins), maar in de tijd 
van provo en de oorlog in Vietnam gooide 
hij de kont tegen de krib en maakte zich 
los van Amerikaanse voorbeelden. 
 ‘Met Willem Breuker en Misha Mengel-
berg ontwikkelde hij de Nederlandse ‘ge-
improviseerde muziek’, die wereldwijd 
hoog staat aangeschreven.Tegenwoordig 
heeft hij negentig procent van zijn werk 
buiten Nederland, vooral in de Verenigde 
Staten heeft hij een fanatieke aanhang.’

Is dit je eerste boek?
‘Het is mijn eerste ‘echte’ boek. In de 

jaren tachtig redigeerde ik een serie Jazz-
jaarboeken voor uitgeverij Van Gennep. 
In 2004 stelde ik voor uitgeverij Balans 
de bloemlezing Dagboek samen, op basis 
van de gelijknamige Volkskrant-serie op 
de Voorkant, dagboekfragmenten uit de 
wereldliteratuur.’

Beviel het schrijven van het boek? Het 
lijkt me een vracht werk. 

‘Ik heb er vier jaar aan gewerkt, inclusief 
research, voornamelijk in de weekeinden 
en tijdens vakanties. 

‘Pieter Broertjes gunde me ook zes 
maanden onbetaald verlof, toen schoot 
het beter op.

‘Ik heb tegen de twintig gesprekken met 
hem gevoerd, kreeg onbeperkt inzage in 
zijn dagboeken vanaf 1959 (waarin hij 
al zijn concerten becommentarieerde), 
sprak met collega’s, en reisde hem ach-
terna naar onder andere Duitsland, Ame-
rika en Italië om hem zoveel mogelijk  
aan het werk te zien. 

Meer bijzonderheden?
‘Ik ben erg blij met de cd achter in het 

boek. Daarop staan niet eerder uitgegeven 
(live)-opnamen, met onder anderen Sonny 
Rollins, en 78-toeren-opnamen van de 13-
jarige Han in de AVRO-studio (waar zijn 
vader drummer was in het radio-orkest De 
Zaaiers).’

Erik van den Berg: Han Bennink - De 
wereld als trommel.  Thomas Rap Publish-
ers, € 19,90.

Vervolg van Pagina 1 Han Bennink
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De Stammtisch zag de val al aankomen
IN 1985 volgde ik Henk Strabbing op als correspondent 

in Bonn. Ik betrok een huis op de linkeroever van de Rijn 
in het schilderachtige dorpje Rheinbreitbach in de deelstaat 
Rheinland Pfalz. De vorige bewoner was een bodyguard van 
de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken Hans Dietrich 
Genscher.

Die bodyguard en zijn vriendin Gisela, de kapster in het dorp, 
vertelden dat ze vaak naar wijnhuis 
Em Höttche gingen, waar regelmatig 
politici en journalisten aan de Stamm-
tisch zaten. En soms was ook zijn baas 
Genscher van de partij. Dit laatste gaf de doorslag om hun huis 
te huren.

Op een herfstige zondagmiddag loerde ik door de glas-in-
loodruitjes van het middeleeuws ogende Em Höttche. Het was 
nog gesloten. Wel zag ik hoe de wijnbaas, Heinz Rechmann, 
druk in de weer was een dooie muis op te ruimen. Ik klopte 
aan. Een massieve,  kale man met een goeiïg gezicht, deed de 
deur open en keek me wat verwonderd aan. Ik stelde me voor, 
en ik kan wel zeggen dat het vriendschap was op het eerste 
gezicht.

Heinz liep wat ongemakkelijk door een te kort been. Een ge-
volg van een auto-ongeluk als knaap. Hij bleek alleen te wonen 
in Em Höttche met een stel katten. In een vroeger leven was hij 
even getrouwd geweest met een Russin, van wie hij een doch-
ter had. Maar zijn echte voorkeur lag bij mannen. Zijn moeder 
zou hem, zo ging het verhaal , als jongetje ‘uitgeleend’ hebben 
aan adellijke heren. 

De Stammtisch in Em Höttche  werd vaak bezocht door Duit-
se regeringsambtenaren, diplomaten uit binnen- en buitenland 
en voornamelijk Duitse journalisten van Der Spiegel, het Han-
delsblatt, Die Zeit, Rheinische Post, de General Anzeiger en 

allerlei regionale bladen in de omgeving van Bonn. In feite kon 
je spreken van twee Stammtisches. De ene - de ‘grote’- werd 
vooral bevolkt door ambtenaren en diplomaten. De aanhangers 
van Helmut Kohl en die van Willy Brandt en Helmuth Schmidt 
vlogen elkaar vaak in de haren, op een nette manier natuurlijk, 
zoals het in die kringen betaamt. Het verschafte me een goed 
inzicht in de Duitse mentaliteit. De gemiddelde Duitse ambte-
naar placht zichzelf wel heel erg belangrijk te vinden, ook in de 

Kneipe.
Daarentegen waren de Duitse di-

plomaten die het wijnhuis bezochten, 
vaak heel aardig en informatief. Zo 

voorspelde een van hen mij in Em Höttche al ver voor de Val 
van de Berlijnse Muur dat de DDR in feite al failliet was en op 
den duur als een ‘rotte appel’ weer herenigd zou worden met de 
Bondsrepubliek.

Rond de ‘kleine’ Stammtisch  schaarde zich voornamelijk 
het plaatselijke volk, ‘de familie’. Maar één ding hadden ze 
gemeen: er werd steevast over iedereen en alles geroddeld, 
ook als een ‘familielid’ er niet bij was. In deze familie werd ik 
meteen opgenomen. En tot die familie behoorden ook cultureel 
attaché Joep Kempen en zijn Duitse vrouw Liesl. Zij vertelde 
dat zij als 14-jarige nog bij Adolf Hitler op schoot had gezeten, 
toen de Führer het Rijnland bezocht. En Annelot, een van de 
‘familieleden’ van de kleine Stammtisch, werd steevast woe-
dend zodra het nazibewind ter sprake kwam. Daar was ze in 
haar jeugd al genoeg mee lastig gevallen, zei ze.

Zo raakte ik ook bevriend met een graficus, een hartstochte-
lijk lid van de CDU. Dat lidmaatschap legde hem geen wind-
eieren. Want hij vergaarde een vermogen met opdrachten van 
zijn partij.  Hartmuth had als 10-jarige moeten vluchten uit 
Oost-Pruisen voor de aanstormende Russen.

We kennen uit onze 
Volkskrant-tijd allemaal wel 
een verhaal dat in onze 
herinnering is blijven hangen 
als ons mooiste, gekste, 
leukste, opmerkelijkste of 
meest spraakmakende stuk. 
Oud-Volkskrant-redacteuren 
vertellen in deze rubriek het 
verhaal achter dit uitverkoren 
verhaal.
Wat maakte het zo bijzonder?
In deze aflevering: Jos 
Klaassen over het café waarin 
hij voor het eerst hoorde 
dat de Berlijnse Muur op 
omvallen stond. Het gebeurde 
daadwerkelijk precies twintig 
jaar geleden op 9 november 
1989.
 

Zie verder op pagina 4

JOS KLAASSEN

door Jos Klaassen
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Soms schoof ook een man aan, een wat dubieus type, van 
wie niemand wist wat hij precies uitvoerde. Joke, mijn vrouw, 
noemde hem het ‘Been’, want een van zijn onderdanen was 
van hout. Hij nodigde mij herhaaldelijk uit om bij hem langs 
te komen. Toen dat niet lukte, probeerde hij via zijn vriendin 
mijn Joke te ‘bewerken’. Pas na de val van de Berlijnse Muur 
begreep ik zijn belangstelling voor mij. Hij was spion voor de 
DDR.

Heinz Rechmann schonk en dronk niet alleen wijn in Em Höt-
tche. Zijn grootste passie was de klassieke muziek. Em Höttche 
was weliswaar klein. Maar het grootste juweel in zijn wijnhuis 
was de vleugel, die de ruimte domineerde. Zelf speelde Heinz 
verdienstelijk piano, en hij had ook zang gestudeerd. Op stille 
dagen trof ik hem vaak aan achter zijn vleugel. En terwijl hij 
speelde, zaten zijn poezen bovenop de vleugel en luisterden 
naar hun maestro. Internationaal was hij bekend om de ex-
cellente zangers, zangeressen en musici die hij naar Rhein-
breitbach haalde.

 
Ter ere van zijn zestigste verjaardag, waarbij iedereen hem 

kwam feliciteren, verraste ik hem met het volgende gedicht:
 

Dies ist die schöne Geschichte vom Hein,
Der Wirt der Weinstube Em Höttche am Rhein
 
Berühmt ist der Heinz bei Grafen und Baronen
Und vielleicht ja auch noch bei ihren Söhne
 
Oft hören wir Heinz’ Stimme in unseren Ohren
‘Ja, unter meinen Freunden sind auch viele Professoren’
 
Journalisten und Diplomaten gehören auch dazu
Von London bis Rom und von Wien bis Honolulu.
 
Für Hollands Königin hegt Heinz tiefe und gute Gefühle;
Kein Wunder! Denn er besitzt auch ihren Stühlen!
 
Und Stolz erzählt er uns von seiner seligen Schneewittchen;
Und das die Beatrix gefragt hat nach seinem lieben Kätchen.
 
Mit sechzig hat der Heinz noch manchen Tagtraum;
Aber von weiten Reisen kommt es noch kaum;

Vor Jahren hat er beschlossen seinen Mercedes zu verkaufen;
Und seidem sehen wir ihn nur noch hier met seinem Gretchen 
in der Nähe laufen;
 
Und ganz hoch auf dem Koppel schwanken seine Gedanken 
manchmal
Zwischen Annelot im Maggiatal oder der Iwan Rebroff. Wann 
was das noch mal?
 
Seit er mit Rebroff auf dem Meere hat gefahren, 
hält Heinz einen
Frosch im Teich seiner Garten;
Er hofft noch immer einen Prinz zu erwarten.
 
Hat jemand je vernommen daβ der Heinz verdrossen
Sein Höttche wegen Faulheit hat geschlossen?
 
Nein, er droht nur daβ er sein Höttche verkaufen will
Denn der weite Provence  scheint sein letztendliches Ziel.
 
Da drüben, sagt öfters der Patron aus Rheinbreitbach,
Bin ich glücklich ganz allène sans gène;
Und bekomm’ich von euch keine Migraine
 
Aber was ist das Leben ohne Höttche und Heinz?
Gibt’s denn noch ein Wirt mit einem besseren Wein?
 

De val van de Muur verstoorde de idylle aan de Rijn. De rege-
ring, de ambtenaren en de diplomaten vertrokken naar Berlijn, 
en ik ook. 

Af en toe belde ik Heinz. Zijn stem klonk somber. Een paar 
jaar later verkocht hij zijn Höttche, waar hij geboren en geto-
gen was. Hij verhuisde naar een berg in het Westerwald, waar 
hij een Fins chalet had  gekocht. In 1998 zocht ik hem nog een 
keer op. Telefonisch was hij onbereikbaar. Ik reed erheen op 
goed geluk. Zijn chalet was het enige bouwsel in de verre om-
trek. Onkruid aan alle kanten.

Het was al laat toen ik aanklopte. Ik loerde door een raam in 
de hoop Heinz te zien. Geen mens te bekennen.

 
Een paar maanden later was hij dood. Pas na enkele dagen 

werd hij gevonden.

Van wie zijn die tekeningen?
Vraag van abonnee Hens 
Huurdeman: ‘Van wie is die 
mooie en leuke tekening van 
Ton Sijbrands in nummer 
126? ‘Heb zitten turen maar 
ik kom er niet uit.’

Alle getekende portretjes 
van collega’s in de Volks-
knar zijn van mij. Ik heb er 
nu meer dan honderd. Eigen-
lijk een unieke verzameling, 
al zeg ik het zelf, met haar 
oorsprong eind jaren zestig. 

Destijds zat ik tijdens loze 
uurtjes op de krant collega’s 
te tekenen. Als eerste Jan de 
Vries, met balpen schrijvend 

aan een Ten Geleide, vervol-
gens een hele reeks anderen 
om me heen, een stuk of der-
tig, toen.

Eigenlijk ligt de basis van 
de Volksknar bij al die teke-
ningetjes. Ik zag een gele-
genheid om ze aan anderen 
te laten zien in de eerste 
nummers. 

Ik ging ze koppelen aan 
herinneringen aan die figu-
ren. Naarmate de Volksknar 
langer duurde, ben ik maar 
blijven tekenen. De ene te-
kening wat beter, de andere 
wat minder goed. Soms met 
behulp van Photoshop, ook 

een vak apart.
Een van mijn grote voor-

beelden is David Levine. Zo 
goed als hij karikaturen te-
kent, heb ik ze van anderen 
nooit gezien.

Ander voorbeeld natuur-
lijk Waldemar Post. Hij is 
fenomenaal met kleur. Als 
ik van hem portretten zie, 
vraag ik me af waarmee ik 
bezig ben. 

Maar zo lang ik mezelf en 
anderen ermee amuseer, blijf 
ik tekenen.

Jacques de Jong

Vervolg van pagina 3 Em Höttche


