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Co: Ook zo gelachen, Knor?
Knor: Viel er wat te lachen dan? 
Co: Ik heb krom gelegen. Al dat gedoe rond 
Prinsjesdag.
Knor: Daar viel niets om te lachen, Co.
Co: Zuurpruim. Het begon maandag meteen 
al met Bart Chabot, die het publieksspelletje 
‘crowd sourcing’ de huiskamer in 
kakelde: ‘Schrijf mede aan een 
nieuwe Troonréde. Roept u maar!’ 
Geestig! Vervolgens kwam die 
voortijdige openbaarmaking van 
de Miljoenennota dankzij een 
verveelde journalist. Historische 
humor! 
En dan nog die actie om de Gouden Koets met 
vijgenbladen te bedekken. Ik kwam niet meer 
bij!
Knor: Ik vond het allemaal om te huilen. 
Nee, dan vroeger. De koningin ging er een 

weekendje goed voor zitten en schreef een 
mooie Troonrede. De Miljoenennota werd 
pas openbaar als het Koffertje was geopend. 
Journalisten die in de fout gingen, werden 
subiet geëxcommuniceerd. En de Gouden 

Koets trok langs een dolenthousiaste 
menigte als een waardige bijdrage 
aan een mooie Oranjedag. 
Co: Knor, we leven in een andere 
tijd. Wen er nou maar aan.
Knor: Wennen? Ik heb het nog niet 
eens over al die karrenvrachten 
papier die we nu al over ons 

uitgestort kregen. 
Dan maar liever in één ruk van alle ellende 
af met één speciaal Prinsjesdag-katern, zoals 
vroeger. Kon je tenminste meteen opzij leggen. 
Afschaffen die hele handel, zou ik zeggen. 
Dáár kan ik tenminste aan wennen.

HvG
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Jan Mul: 2500 recensies

Componist Jan Mul vormde in 1945 samen 
met Godfried Bomans en Harry Prenen 
‘de Haarlemse school’ op de kunstredactie 
van de Volkskrant.  Aan Jan Mul is nu een 
tentoonstelling gewijd naar aanleiding van 
zijn honderdste geboortedag.

‘Hij is een gelukkig mens geweest’, zo 
besloot chef Kunst Ad Odijk het In Me-
moriam voor muziekrecensent Jan Mul 
na diens overlijden in 1971. Mul was  een 
jaar tevoren opgehouden als medewerker 
van de Volkskrant, nadat hij er 25 jaar 
voor had geschreven. Deze maand is een 
tentoonstelling geopend in de Haarlemse 
Bibliotheek Centrum, omdat Jan Mul hon-
derd jaar geleden (20 september 1911) 
werd geboren.

Meer dan als recensent werd Mul bekend 
als componist van onder andere filmmu-
ziek. Bijna wereldberoemd geworden is 
het dubbelconcert aan het slot van de film 
Fanfare van Bert Haanstra, waarin twee 
fanfare-orkesten tegen elkaar in spelen.

Vijfentwintighonderd recensies vond mu-
ziekbibliothecaris Ian Borthwick bij het 
Nederlands Muziek Instituut, waar de fa-

milie het archief van Jan Mul had gede-
poneerd. Alle stukken netjes opgeplakt op 
vellen papier en in ordners verzameld.

‘Het was een goede schrijver’, conclu-
deert Borthwick, ‘altijd to the point en 
kenmerkend was ook hoe hij altijd een 
woordje eraan wijdde hoe een uitvoering 
bij het publiek werd ontvangen.’

Borthwick ontleedde uit alle geschriften 
dat Jan Mul ‘niet zo’n hoge pet op had 
van avantgardisten als Stockhausen en 
Strawinsky’. ‘Hij had ook een afkeer van 
Brahms en van Richard Strauss. Hij hield 

niet van dat overdadige. Zijn bewonde-
ring ging vooral uit naar componisten als 
Francis Poulenc en Eric Satie. Die waren 
wat lichtvoetiger en dat had Jan Mul ook 
in zijn composities.’

Ook Pierre Boulez had de bewondering 
van Jan Mul. Na de eerste uitvoering van 
Le marteau sans maitre merkte hij in zijn 
recensie op dat het werk ook goed zou zijn 
als Boulez het achterstevoren zou spelen.

Schrijver Godfried Bomans, in 1945  
stercolumnist bij de Volkskrant, was de-
gene die Jan Mul als recensent binnen-
haalde. Nog geen week later trok Bomans 
ook Harry Prenen aan, die over beeldende 
kunst ging schrijven. Prenen was histori-
cus, dichter en illustrator. De drie waren 
vrienden. Alle drie waren Haarlemmers. 
Daarom werden ze op de redactie de 
Haarlemse school genoemd. Ze waren 
(met hun vriend de componist Wouter 
Paap) in 1937 de oprichters (en de enige 
leden) van de Rijnlandsche Academie, een 
schertsgenootschap met als enig doel te 
voorkomen dat de Bakenessergracht ge-
dempt zou worden. Daarin slaagden ze.

Later legden ze de grondslag voor de 
kunstenaarssociëteit Teisterbant in de kel-
der van café-restaurant Brinkmann. Eige-
naar Joop Brinkmann legde een belangrijk 
fundament onder de sociëteit met het be-
talen van de onbetaalde rekeningen van de 
club.

Op de Kunstredactie zaten de drie bij 
chef Ad Odijk, filmredacteur Bob Bertina, 
kunstredacteur Paul Beugels en boeken-
recensent tevens dichter Gabriël Smit. 
Deze laatste komt op de tentoonstelling 
in Haarlem voor als tekstschrijver van 
een oud Hongaars kerstlied,  gearrangeerd 
door Jan Mul.

Godfried Bomans zei de krant vaarwel 
toen in 1965 zijn zaterdagse column van 
de voorpagina verdween, kort nadat  het 
predikaat ‘katholiek’ was verwijderd uit 
de onderkop van de krant. Harry Prenen 
bleef slechts twee jaar bij de krant. Hij 
ging werken als illustrator, onder andere 
voor Bomans. Jan Mul bleef bijna tot aan 
zijn dood voor de krant schrijven. Hij 
werd zestig jaar. 

Hans Heg werd in 1972 zijn opvolger.
Jacques de Jong

Jan Mul         Foto stichting Jan Mul

Expositie in Haarlem
herdenkt componist 
en recensent

Zie ook pagina  2
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JAN MUL TUSSEN ZIJN VRIENDEN

Jan Mul (midden) tussen zijn vrienden bij de opening van een expositie van illustrator 
Harry Prenen, januari 1951. Geheel rechts op de foto de schrijver Godfried Bomans, 
vele jaren ster-columnist bij de Volkskrant. Achterin zittend met pijp Harry Prenen. 
Staand, naast Jan Mul, componist Wouter Paap. 
Hiernaast de eerste recensie van Jan Mul, 16 juli 1945.       Foto stichting Jan Mul

Deel van de rode familie
NRC vertrekt uit Rotterdam. Aanleiding voor het museum 
Schielandshuis een tentoonstelling te wijden aan de verdwenen 
kranten uit Rotterdam. Centraal staat Het Vrije Volk, ooit de 
grootste krant van Nederland. Met in 1960 nog ruim tweehonderd 
journalisten en 315.000 abonnees, verspreid over het hele land in 
44 verschillende edities. Herinneringen van Erna van den Berg.

Scholen voor journalistiek bestonden nog niet in de jaren 
vijftig, begin zestig. De enige krant die iets deed voor 
jongeren die de journalistiek in wilden, was Het Vrije 

Volk. In de Rode Burcht op het Hekelveld in Amsterdam was 
het zogenoemde ‘klasje’ gevestigd, de centrale editieredactie. 
Die stond onder de straffe leiding van Jan de Vos, later een van 
de eerste praktijkdocenten aan de School voor de Journalistiek 
in Utrecht. 

Het was een doorgangshuis. Je bleef er een paar maanden om 
vervolgens het land in te worden gestuurd. Heel wat (ex-)Volks-
krant-redacteuren zijn bij Het Vrije Volk begonnen of hebben 
daar gewerkt (zie onder in deze pagina). 

Het Vrije Volk maakte dagelijks 44 edities met plaatselijk 
nieuws. In Amsterdam werden twaalf edities gedrukt. De rest 
gebeurde in de vestigingen met eigen drukkerijen in Arnhem, 
Groningen en Rotterdam.

Het klasje in Amsterdam bestond uit twaalf leerlingen. De 
helft draaide dagdienst en de andere helft ging de nacht in. Ie-
dereen kreeg een editie toebedeeld en in overleg met de corres-
pondent in het land moest je zijn kopij checken, koppen maken, 
intro’s schrijven en vervolgens de pagina ‘aan steen’ opmaken. 
In de dagdienst werd je eropuit gestuurd om plaatselijke ver-

slaggevers in Hilversum, Haarlem of Alkmaar te assisteren. 
Na een paar maanden was je rijp om het land in te gaan. Niks 

keuze, je ging. Ben Haveman bijvoorbeeld naar de eenmanspost 
in Emmen en ik naar Enschede, waar ik het geluk had met twee 
oudere collega’s samen te werken.

De dag begon met de persconferentie op het politiebureau, 
vervolgens naar het kantongerecht, de gemeenteraad of naar de 
plattelandsvrouwen, een cursiefje schrijven en  ’s avonds naar 
een raadsvergadering in Losser of Oldenzaal. De laatste bus 
naar Enschede was dan vaak al vertrokken. Geen nood. Je lo-
geerde bij de plaatselijke PvdA-wethouder. Foto’s maakten we 
zelf. We drukten ze af en we verstuurden ze per treinbrief naar 
Amsterdam.

Tijd voor een eigen leven had je niet, maar je maakte deel uit 
van de rode familie en daar voelde je je in die jaren beschermd 
en gelukkig. De overstap naar de Volkskrant was voor mij niet 
groot. Ook daar trof ik in de jaren zeventig een warm nest, 
waarin ik mij altijd thuis heb gevoeld.

Erna van den Berg  

Drukker controleert een exemplaar van Het Vrije Volk, terwijl 
de krant over de jacobsladder van de pers glijdt.

(Ex-)Volkskrant-collega’s die bij Het Vrije Volk zijn begonnen of daar 
hebben gewerkt: Erna van den Berg, Henk Blanken, Ben Haveman, 
Hub. Hubben, Wim de Jong, Wouter Klootwijk, Gerard Pâques. 
Als we iemand vergeten zijn, horen we dat graag.
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Hoe was jouw familierelatie ten opzich-
te van de collega’s Jan de Vries en Theo 
Nolens?

‘Jan de Vries (1910) was de op een na 
oudste broer van mijn vader. Theo Nolens 
(1921) was de jongste broer van mijn moe-
der. Beiden waren via dezelfde Oost-Bra-
bantse krant sportjournalist bij de Volks-
krant geworden. Ik ben in 1946 geboren. 
Toen ik als student bij de Volkskrant be-
gon (1966), was Jan redacteur Buitenland 
en Theo chef van de Sportredactie.’

Hadden zij invloed op jouw besluit om 
de journalistiek te kiezen?

‘Zeker. Dat begon zo. Halverwege de 

jaren vijftig bouwden mijn broertjes en ik 
in de zandbak achter ons huis in het Bra-
bantse Best regelmatig een hoge berg van 
zand, waarin we gangen en wegen maak-
ten. Via die gangen en wegen lieten we 
knikkers naar beneden rollen: dat waren de 
Tourrenners. De groene waren de Luxem-
burgers, de donkerblauwe de Franse, de 
oranje (uiteraard) de Nederlandse. Charly 
Gaul, Louison Bobet en Wim van Est fiets-
ten mee. Wij gaven commentaar à la de 
beroemde radioreporter Jan Cottaar.    

‘Ik herinner me nog dat op zekere dag 
onze (nog jonge) ome Jan de Vries geïnte-
resseerd bij die zandbak stond en ons Tour 
de France-spel bewonderde. We hingen 

aan zijn lippen toen hij op dat moment (en 
later) verhaalde over de heroïek en de dra-
matiek in de échte Tour, die hij jarenlang 
voor de Volkskrant versloeg. In geuren en 
kleuren vertelde hij bijvoorbeeld over Jan 
Nolten, de Limburgse klimmer die in de 
cols de strijd aanbond met campionissimo 
Fausto Coppi, en over Wim van Est, die 
hij geregeld had geïnterviewd. 

‘Sportjournalist, wow, dat wilde ik later 
ook worden.

‘In die jaren kwam Theo Nolens even-
eens af en toe bij ons op bezoek. Hij zat het 
liefst aan de keukentafel. Hij was de be-
scheiden broer van mijn moeder, die zich 
altijd veel zorgen om hem maakte. Theo 
had op jonge leeftijd privéproblemen en 
kreeg kort na zijn veertigste een hartaan-
val. Hij genoot van ons, zijn neefjes. Hij 
zag hoe we al voetballend onze tuin om-
ploegden,

‘Hij kwam weleens kijken bij de wieler-
koersjes waaraan wij meededen, en hij be-
wonderde onze schriften, die we hadden 
volgeplakt met krantenknipsels en foto’s 
over de Tour. Destijds versloeg Theo 
onder meer voetbalwedstrijden voor de 
Volkskrant. Hij vertelde over Abe Lenstra, 
Faas Wilkes en Frans de Munck. Later 
versloeg hij vele jaren de Tour.’

Bewonderde je ooms?
‘Als kind heel erg. En later natuurlijk óók, 

toen ik als jong broekje hen meemaakte 
bij de Volkskrant. Jan de Vries, zo hoorde 
ik velen daar zeggen, was het geweten van 
de krant, een strenge bewaker van het am-
bacht. Monsieur Volkskrant, zo omschreef 
ex-hoofdredacteur Pieter Broertjes hem in 
1997 toen Jan overleed.’Theo Nolens (rechts) bij zijn afscheid van de krant. Zijn opvolger Ben de Graaf biedt 

hem een afscheidsgeschenk aan. Op de achtergrond onder anderen Lidy van Marissing 
Erna van den Berg, Jan van der Pluijm, Henk Huurdeman, Suzanne Baart, Hans van 
Wissen.                    Foto Wim Ruigrok Zie verder pagina 4

GUIDO DE VRIES

Sportjournalist,
dat wilde ik
óók worden
Guido de Vries stapte bij de Volkskrant binnen 
terwijl twee ooms van hem er al zaten. 
Het is toch nog goed gekomen met hem.
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‘In mijn jaren bij de Volkskrant (1966-
1968 als student en 1968-1970 als leer-
ling-journalist) zag ik Jan vaak zittend 
aan zijn bureau, kranten lezend. Of spre-
kend met collega’s, voor wie hij een leer-
meester was, een inspirator. 

‘Hij was van alle markten thuis. En al-
tijd aan het woord, maar nauwelijks meer 
schrijvend. Ik weet ook dat sommigen 
hem wat vermoeiend vonden.

‘Eén keer ben ik boos op hem gewor-
den. Toen kritiseerden hij en voorzitter 
van de vergadering) Ad Overeem op de 
dagelijkse nabespreking een wedstrijd-
verhaal van een sportverslaggever, wiens 
slotzinnen niet al te lekker liepen. 

‘Heren, heren, riep ik toen, weten jullie 
wel dat die wedstrijd om kwart over tien 
eindigde en dat het stuk om half elf ter re-
dactie moest zijn? Ik word nog wel eens 
wakker van die brutale opmerking. 

‘Theo Nolens bewonderde ik vooral 
omdat hij zo snel een goed artikel kon 
schrijven. En omdat hij een heel aimabele 
collega was. Ik weet ook nog dat het per-
soneel op de zetterij - wie kent de zetma-
chines nog? -  hem op handen droeg.’

Hoe lang heb jij bij de Volkskrant 
gewerkt en wat deed je zoal?

‘In 1966 ging ik als 19-jarige naar Am-
sterdam om politieke wetenschappen te 
studeren. De Volkskrant zocht toen iemand 
die op zondagavond de sportuitslagen wil-
de verzamelen en coördineren. Theo No-
lens vroeg me destijds voor dat werk. Ik 
hapte meteen toe: ik kreeg 25 gulden per 
keer, een geldsom die zeer welkom was 
omdat ik een kleine studiebeurs had en 
mijn ouders (zeven studerende kinderen) 
niet konden bijspringen. Ik verdiende ook 
bij als ober in het Olympisch Stadion.

‘Op de Volkskrant keek ik mijn ogen uit. 
Wat een bijzondere wereld! Ik ging daar 
steeds meer ‘klein werk’ doen, bijvoor-
beeld aanvullende uitslagen verzamelen 
tijdens de Tour waarbij ik telefonisch con-
tact had met de verslaggevers in Frankrijk, 
en ik sprong bij op Europa Cup-avonden.

‘In 1968, toen ik mijn studie beëindigde, 
kon ik leerling-journalist worden bij de 
Volkskrant. Dat werk (salaris 318 gulden 
per maand) bestond vooral uit nachtdien-
sten (van half acht tot drie uur).

‘In de twee nogal zware weken nacht-
dienst assisteerde ik de opmaakredactie 
onder chef Nacht Herman Leenes, schreef 
soms kleine berichten en elke zondag was 
ik actief voor de sportredactie. De vol-
gende twee weken deed ik klusjes voor 
Sport. 

‘Toen ik als leerling solliciteerde, vroeg 
hoofdredacteur Jan van der Pluijm mij wat 
ik wilde bereiken. Ik zei dat ik naar de 
sportredactie wilde. Hij antwoordde iets 
van: ‘Dat zal moeilijk worden, vanuit het 
niets naar zo’n sterke club.’

‘Hij kreeg gelijk. Ik leerde ongelooflijk 
veel, maar redde het niet, hoewel ik mijn 
best deed. Ronald ten Brink, die eenzelfde 
rol had als ik, slaagde wel. Terecht.

‘Einde Volkskrant.’

Hoe kwam je bij NRC Handelsblad te-
recht, en wat  deed je daar zoal?

‘Vrij snel kwam ik Rob van Willigen te-
gen, die ik kende van wedstrijden en (klei-
ne) reportages. Hij vroeg me of ik was 
geïnteresseerd om jongste sportverslag-
gever te worden bij de fusiekrant NRC 
Handelsblad. Dat wilde ik. 

‘Zo zat ik in 1971 ineens op de perstri-
bune bij Real Madrid - PSV voor de Europa 
Cup. Daarna versloeg ik veel voetbalwed-

strijden, drie keer de Olympische Spelen 
en vijftien keer de Tour de France.

‘Bijna was ik nog teruggekeerd naar 
Amsterdam. In 1975 deed Trouw me een 
mooi aanbod. En in 1978 belde chef Sport 
Ben de Graaf van de Volkskrant me: of  ik 
terug wilde komen bij zijn krant.

‘Ik aarzelde. Ik had net een mooi dijk-
huis gekocht in Wagenberg (bij de Bra-
bantse Biesbosch), waar ik nog steeds met 
Yvonne woon. 

‘Van de andere kant wilde best terug naar 
de Volkskrant, waaraan ik prachtige herin-
neringen bewaarde: de avonddiensten met 
(daarna) bezoek aan de Heinekenbrouwerij, 
de contacten die ik (vaak ook buiten de 
krant) had met Frans van Schoonderwalt, 
Cees Gloudemans, Ad(riaan) de Boer, Jan 
van Capel, Han van Gessel, Hans Emans, 
Ben de Graaf en Frans Ensink. Ik heb 
veel gelachen, met name om Jan Heine-
mans en Victor Lebesque in café Hesp, 
en natuurlijk om de onverbeterlijke Bram 
Brakel.

‘Ik bleef dus NRC’er. Eind 1994 verruil-
de ik de redactie Sport voor Binnenland. 
Maar ik was tegelijk algemeen verslag-
gever. Zo was ik in de jaren negentig we-
gens de overstromingen voor de krant aan 
de Duits-Poolse grens. In 2000 was ik een 
kleine maand in de Centraal-Afrikaanse 
Republiek om een portret te maken van 
een Nederlandse priester die daar sinds 
1951 verbleef. Ik was in Rome toen de 
voorlaatste paus daar werd begraven. 

‘Vanaf 2002 werkte ik met veel plezier als 
correspondent voor de NRC in Zuid-Neder-
land. Sinds eind 2008 ben ik met vut.’

En nu?
‘Ik lees, reis, wandel en fiets veel.’

Jacques de Jong
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Jan de Vries bij zijn officiële afscheid. Bert Steinmetz drukt hem de hand. Op de voor-
grond Erna van den Berg, achter haar Ferd. Rondagh.              Foto Wim Ruigrok

In 1978 belde
Ben de Graaf 
of ik terug 
wilde komen
bij de krant


