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Naar de overkant

Zou iemand nog weten wat de buizenpost was? 
De redactie van de Volkskrant zat op een andere plek dan 
de techniek. Erger: er zat een hele brede en drukke straat 

tussen, de Wibautstraat. De oplossing om in een mum van tijd 
bijvoorbeeld kopij naar de zetterij te krijgen (en de drukproeven 
retour), was de buizenpost. 

Een ingenieus buizenstelsel liep over onze hoofden, langs de 
muren van de redactie en onder de grond van de Wibautstraat, 
als een soort supersnelle, mechanische koerier. Met een daverend 
geruis en een enorme rotklap donderden de doorzichtige plastic 

kokers waarin de kopij was gestopt, in een opvangbak. 
Maar niet altijd. Want een aanhoudend en 

aanzwellend windgeruis was meestal de voorbode 
van – wederom – een storing. Dan moest de 

Technische Dienst komen, die natuurlijk sowieso 
dag en nacht paraat was. Die techneuten konden onder 

de grond erbij komen. Er was, geloof ik, een soort 
werktunnel naast het systeem gebouwd. 

De oorzaak van een storing was niet zelden dat een koker te 
zwaar was belast. Zelfs met een heleboel opgerold papier was dat 
eigenlijk onmogelijk. Dus meestal was de reden van een storing 
dat er een fles bier in de buis was gestopt. Die paste precies, maar 
het systeem trok het niet, letterlijk.

We konden de kokers een soort aanloop laten nemen door wat 
lucht te ‘trekken’, zodat de overbelaste koker nog wel het eerste 
stukje omhoog schoot. Maar eenmaal onder de grond beland, 
haalden die kokers de weg omhoog niet meer. Dan zat de boel 
dus vast, met een enorme opeenhoping van kokers tot gevolg. 

Technische dienst razend. Maar er viel nooit een schuldige aan 
te wijzen.

Lorenzo Ledel

Talrijke gereedschappen 
en attributen die voor-
heen voor de journalist 
onontbeerlijk waren, zijn 
verdwenen of in onbruik 
geraakt. 
De Volksknar wijdt er 
een serie aan.
Deel 7: de buizenpost.

Muziekrecensent Roland de 

Beer krijgt de Pierre Bayle 

Prijs. Jan Bank wijdt een 

profiel aan hem.

Roland de Beer (1950) verscheen 
voor het eerst in de Volkskrant, toen 
hij elf jaar was en een pianoconcert 

van Haydn speelde in het Concertgebouw in 
Haarlem. Op de foto staat zijn vader Anton 
de Beer aan zijn zijde. Roland, zo schreef 
de recensent van het Haarlems Dagblad, 
Jos. de Klerk, ‘gaf met zijn spel het klink-
klare bewijs van een bijzondere aanleg, ge-
rijpt in de atmosfeer waarin de muziek het 
leven beheerst’. De recensent voorzag ‘dat 
uit deze knaap een voortreffelijk muzikant 
kan groeien’, maar waarschuwde in dezelf-
de zin voor het risico dat Roland over het 
paard zou worden getild: ‘Er bederft niets 
zo gauw als mensevlees, geldt vooral voor 
dergelijke vroegrijpe talentjes.’

Inmiddels wordt een gerijpte Roland ge-
prezen als muziekjournalist van de Volks-
krant. Hij ontvangt op 4 december in 
Rotterdam de Pierre Bayle Prijs voor zijn 
muziekkritiek. Dat is een genre, aldus de 
jury, dat hij van alle kanten heeft beoefend; 

van recensie tot portret, van werkkritiek tot 
concertrecensie. ‘Keer op keer slaagt De 
Beer erin een eenmalige muzikale ervaring 
op een eenmalige wijze te verwoorden. 
Met zijn beeldende en vrijmoedige ma-
nier van schrijven scherpt hij het oordeel 
van grote groepen muziekliefhebbers en 
stimuleert hiermee het muziekleven en de 
concertpraktijk.’ Een kwart eeuw eerder 
(1987) won hij een eervolle vermelding in 
het concours om de Prijs voor de Dagblad-
journalistiek.

In den beginne was er zijn vader, die 
in Haarlem koordirigent was en die zijn 
speeltechniek inbracht in het 31-toons or-
gel van de natuurkundige Adriaan Fokker. 
Dwalend door het Teylers Museum (waar 
het orgel stond) leerde Roland als kind de 
31 microtonen per octaaf zuiver horen en 
wende in het voorbijgaan aan muziek die 
anders is gestructureerd. Dat is een mee-
valler voor wie beroepshalve hedendaagse 
composities moet beoordelen. 

In Haarlem kreeg hij pianoles van Frieda 
Brackman-Hoogerwerf. Zij heeft hem niet 
kunnen bederven, doordat ze vroeg genoeg, 
getrouwd en wel uit Haarlem verhuisde 
naar Gelderland.

Concertpianist is Roland niet geworden. 
Hij ontdekte tijdens het spelen zijn gebre-
ken en het gemis aan ambitie om daar wat 
aan te doen. Hij koos na het Haarlemse 

Lorentzlyceum voor psychologie aan de 
Universiteit van Amsterdam. Hij dacht bij 
die keuze aan auteurs als Erich Fromm en 
Herbert Marcuse, maar die werden niet da-
delijk geleverd. 

Zie verder pagina 2

Gesjeesd musicus, bekroond criticus

Roland de Beer
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Toen stapte hij over naar muziekweten-
schap aan de Universiteit Utrecht. De 
kwaliteit van hoogleraren als Heleen Nol-
thenius en Eduard Reeser maakte van die 
studie vaak ‘een feest’. Dat effect hadden 
op een andere manier ook de analyses van 
Rudolf Escher, die was aangesteld voor 
nieuwe muziek en zodanig bezeten was 
van zelfkritiek dat hij bepaalde vragen van 
studenten interpreteerde als had hijzelf zich 
versproken.

Maar twijfel over zijn musicologische 
studie sloeg toe. In Utrecht leken nieuwe 
ontwikkelingen in de popmuziek of de jazz 
van Willem Breuker niet of nauwelijks te 
bestaan. Hij had moeite met de sfeer van 
‘geflipte misdienaars’ die zich opsloten in 
liefde voor Schubert of voor het Gregori-
aans. Bovendien had hij in de voorbereiding 
op tentamens en de scriptie studiedagen 
kunnen doorbrengen in het huis van Walter 
Maas in Bilthoven, de villa van Gau-
deamus, een centrum van hedendaagse 
muziek. Maas was als een tweede vader 
voor hem. En in het huis lag het accent 
niet op eruditie, maar op het begrijpen 
van de essentie van muziek. 

Barman bij Akhnaton
De student Roland de Beer leerde ook 

andere kanten van het leven kennen. 
Hij was lid van de (voormalig katho-
lieke) studentenvereniging Akhnaton, 
werd daar barman en deed er projecties 
van porno- en tekenfilms voor Harry de 
Winter, die platen draaide. Hij chauf-
feerde op een wasserijwagen en ex-
perimenteerde met hasjiesj en andere 
rookwaren. Hij werd een geassocieerd 
toetsenist van de popgroep Drukwerk 
van Harry Slinger uit Amsterdam-
Noord en haalde met deze band drie 
hits en drie lp’s. Een popconcert in het 
Concertgebouw bracht hem achter het 
grote Maarschalkerweerd-orgel. En mee-
draaiend bij TROS en Veronica zag hij 
van dichtbij André Hazes opkomen. 

Intussen maakte hij ook nog tijd vrij voor 
conservatoriumstudie. Roland belandde op 
het Amsterdams Conservatorium, maar daar 
klikte het niet. De pianist Polo de Haas 
leerde hem zich voorbereiden op het Haags 
Conservatorium. Daar kwam hij naast zijn 
hoofdvak piano terecht in de repertoire-
klassen van de pianisten Theo Bruins en 
Geoffrey Madge. Maar op een goed mo-
ment besefte hij dat hij eigenlijk als luis-
teraar meer ontwikkeld was dan als speler. 
De kennis begon zich tegen hemzelf te ke-
ren.

Alle lijnen van het jonge leven van Roland 
de Beer kregen een einde in de keuze om 
over muziek te schrijven. Afstuderen heeft 
Roland niet gedaan. Hij is in een doctoraal-
scriptie blijven steken. Hij schreef toen al 
over muziek en had zich bewust of onbe-

wust geconformeerd aan wat Jan Blokker 
zag als de ideale journalist: een gesjeesde 
student. Het was een keuze niet voor de 
‘droogte van de muziekwetenschap’,maar 
voor de ‘humus van de levende muziek’. 

Voor de Volkskrant werd hij recensent in 
deeltijd. De eerste klap was een daalder 
waard. Hij had voor het Haarlems Dagblad 
zijn allereerste proefstuk moeten schrijven 
over een orgelconcert, maar in plaats daar-
van schreef hij over hedendaagse Joegosla-
vische muziek in de Gaudeamusweek. Dat 
leverde hij in bij Hans Heg. Het werd onge-
wijzigd in de Volkskrant geplaatst.

Vrij Nederland
Hij meldde zich bij Vrij Nederland, waar 

Elmer Schönberger (tijdelijk) was vertrok-
ken en bij de Haagse Post van Bert Vuijsje. 
Daar schreef hij met Paul de Neef een co-
verstory over de Nederlandse Opera Stich-
ting.

In 1983 werd hem op eigen initiatief het 

perspectief geboden van een vast contract 
bij Vrij Nederland. Maar het werd toch 
de Volkskrant. De toenmalige chef van de 
kunstredactie, Henk Huurdeman, die hij 
dankzij een wederzijdse muzikale voor-
keur goed had leren kennen, bemiddelde in 
een vaste aanstelling. 

Hans Heg maakte dat mogelijk, omdat 
deze inmiddels meer televisiewerk op zich 
had genomen. Heg deed een ‘moedige 
stap terug’. De toenmalige hoofdredactie 
– Harry Lockefeer en Jan Blokker – had 
Roland intussen goed leren kennen tijdens 
de regelmatige diners voor de ‘contractan-
ten’ (onder wie Opland en Jan Mulder) met 
onregelmatige drank na. 

Roland de Beer is stellig overtuigd van het 
nut van recensies. Die moeten niet gelijk 
staan aan de ‘necrologie van een concert’. 
Recensies moeten worden geschreven om 

hun nieuwswaarde: het signaleren van 
nieuwe ontwikkelingen en van (nieuwe) 
karakters, de ontsluiting van een onder-
werp. Wat lokt debat uit, waarover wordt 
moeilijk gedaan? De recensent moet zich 
niet uit het veld laten slaan omdat deskun-
digheid niet meer zo wordt gewaardeerd. 
Hij/zij moet immuun zijn tegen de publici-
teitsmachines van de muziekindustrie -- en 
tegen het gemak waarmee in de Hilversum-
se media (Matthijs van Nieuwkerk, Giel 
Beelen) nieuwe muzikale helden worden 
uitgeroepen in een overmatige behoefte 
aan vermaak in plaats van inhoud.

Muziekmedewerkers van de Volkskrant 
werd daarom nadrukkelijk gevraagd hun 
stukken op de redactie te komen schrijven. 
Ze konden dan over de inhoud van hun re-
censies debatteren met eindredacteuren. 

Roland heeft bijgedragen aan de kweek 
van nieuwe Volkskrant-collega’s zoals Ni-
coline Baartman, Alex Burghoorn, Henrico 
Prins en Pay-Uun Hiu – allemaal begonnen 

als freelancer voor muziek. Elke maand 
discussieerden ze over de vraag welk 
journalistiek genre voor welk onder-
werp adequaat werd geacht.

Het waren na 1983 gouden tijden voor 
de muziekpraktijk in Nederland. Maar 
niet alleen in Nederland. De Nederland-
se Opera kwam in bloei te staan onder 
de artistieke leiding van Pierre Audi. 
Maar dat gold ook voor de Brusselse 
Muntschouwburg van Gerard Mortier. 
Roland kreeg alle gelegenheid om te 
schrijven over nieuwe ontwikkelingen 
in de grote Europese centra. 

De Berlijnse Muur viel en daardoor 
opende ook het Nederlandse muziek-
leven zich voor grote talenten uit Rus-
land, zoals de dirigent Valeri Gergjev. 
De Zaterdagmatinee werd steeds meer 
een muzikale belevenis evenals het 
Concertgebouw, dat onder aanvoering 
van Martijn Sanders grondig werd ver-
bouwd, in letterlijke zin, maar ook pro-
grammatisch.

Helemaal opnieuw
In journalistiek opzicht heeft hij zichzelf 

niet gespaard. Hij nam zich voor om over 
elk muzikaal onderwerp te schrijven alsof 
hij het helemaal opnieuw moest overden-
ken. Resultaten in het verleden behaald, 
boden dus geen zekerheid. 

Hij beseft dat hij door het zichzelf legen 
en opbouwen het geduld van zijn eindre-
dacteuren en nachtelijke chefs soms zeer 
op de proef heeft gesteld. Het leidde ertoe 
dat wanhopige collega’s hem dwongen dan 
maar zelf aan steen de koppen te verzinnen. 
Zo werd een recensie van Wagners Parsi-
fal door de Nederlandse Opera in 1992 niet 
alleen 1600 woorden lang, maar ook nog 
eens (broadsheet) paginabreed opgesierd 
met de lange titel: ‘In dit Graalrijk luidt de 
noodklok en heeft de baas een houten arm’.

Jan Bank
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Martin Schouten (74) gaat 

unverfroren door met schrijven. 

Op 17 november presenteerde 

hij ‘Het palingoproer’, roman op 

basis van non-fictie. 

Maurits Schmidt ondervroeg 

hem.

MET kippen kun je niet praten.
‘Dat zei ik tegen jou in 1985, 

toen je van de stad naar het plat-
teland verhuisde. Mijn gedachte was: Ojé, 
wat doet die man? Hij wordt kluizenaar.’

Denk je er nog steeds zo over?
‘De uitspraak was natuurlijk gevoed 

door mijn eenzame en dorre jeugd in een 
buitenwijk van Apeldoorn, enig kind van 
een weduwe, weinig aanspraak. Dus ik 
heb altijd honger naar mensen gehad. 

‘Toen ik ging bedenken wat ik wilde 
worden, passeerden drie beroepen: jour-
nalist, politieman, huisarts. Nou kan ik 
niet tegen bloed. De gedenknaald stond 
er al wel, maar er reden geen mannen in 
zwarte Suzuki’s tegenaan, dus het werd 
journalist.’

Jij naar de grote stad. Pharetra, stu-
dentenblad van de VU. Geen Propria 
Cures?

‘Pharetra was een namaak van Propria 
Cures. Voor een beurs wilde mijn moe-
der – niet welgesteld, christelijk-gere-
formeerd – haar belastingpapieren alleen 
laten zien als ik naar de VU ging.

‘Ik heb haar altijd kwalijk genomen dat 
ze me zó binnen de kudde hield. Ik was 
immers geboren atheïst. Daar had ik in 
mijn jeugd al spanning genoeg aan be-
leefd, met al dat kerkbezoek. 

‘Nu viel ik, late jaren vijftig, wéér buiten 
de boot. Ook omdat ik uit een lager soci-
aal milieu kwam: de VU was overwegend 
synodaal-gereformeerd. Dat werd me wel 
ingepeperd door de elite. Voor De Gaay 
Fortman, Donner, Sizoo was ik Schouten 
uit de onderbroekenwinkel, Apeldoorn. 
Niet serieus te nemen. Het laagste van het 
laagste. Ik was er niet gelukkig.

‘Dat veranderde dankzij de wekelijkse 
redactievergaderingen van Pharetra, met 
Willem van Bennekom, Koosje Koster, 
Hans Sizoo. Bij Hans thuis was ik niet 

welkom. Omdat ik ongetrouwd samen-
woonde.’

Je bent ook daar weggevlucht.
‘Via Pharetra kwam ik in de journa-

listiek terecht. Studeerde in tien jaar af 
als socioloog. Schreef in die tijd in Jazz-
wereld, blad van Bert Vuijsje. Ik werd via 
Bert medewerker jazz bij het Algemeen 
Handelsblad, als opvolger van Theo Loe-
vendie. Daarna werd ik er algemeen ver-
slaggever, tot 1971. Beetje uitgeschreven 
over jazz. 

’Boebie Brugsma vroeg me voor HP 
Magazine. Graag, meneer Brugsma. Na 
hem probeerden we Jan Blokker te krij-
gen, Hans van Mierlo, die voor het toen 
al zinkende schip bedankten. Zo werd het 
een door grote ego’s uiteenspattend arbei-
derszelfbestuur.’

Hoe stond het met jouw ego in die 
tijd?
‘Dat groeide daar geweldig. Ik heb er 

leren schrijven. Cherry Duyns nadoen 
mislukte. Maar toen ik mijn portret van 
Louis Paul Boon teruglas, gebeurde er 
halverwege iets wat ik zelf ook niet kon 
verklaren: hé, hij komt los, hij komt los. 
Nee joh, niet Boon. Ik zelf, als schrijver!
‘Terwijl ik beschreef hoe hij een dansje 

maakte met de visvrouw, begon het proza 
ook te dansen. Dat was goed voor het ego, 
en dat is ook zo gebleven. Daarna maakte 
ik de serie Werk, over gewone mensen. De 
linkse gemeente was erg kritisch, want ik 
liet ze gewoon vertellen, schreef er niet 

bij dat het schande was dat ze werden uit-
gebuit. Ook dat was fantastisch voor het 
ego.
‘Het jaar erna had ik wel een burn-out. 

Ik ging weg bij HP, dacht: ik ben wereld-
beroemd, kan wel gaan freelancen. Tot 
de kinderen de middelbare schoolleeftijd 
bereikten en ik niet genoeg bleek te ver-
dienen. Zo belandde ik bij de Volkskrant, 
in 1984.’

Voor het geld.
‘Nou ja, ik vond en vind het ’t leukste 

wat er is: reportages maken. Jan Blokker 
nam me aan als algemeen verslaggever. 
Hij wilde me het naspelen van de inva-
sie in Normandië laten verslaan. Dat ging 
niet door,want zowel Peter Brusse als Jac-
queline Wesselius was daarover not amu-
sed. Peter stookte vanuit Londen: ‘Reken 
maar dat Jacqueline op Omaha Beach 
klaarstaat om jou de ogen uit te krabben.’ 
Dat was voor mij al genoeg. Toch raar dat 
die reportage nooit is verschenen.’

‘Ik kwam op de nieuwe verslaggeverij 
onder leiding van Sietse van der Hoek,  
die ik als verslaggever hoog had zitten, 
maar die als chef toch een andere per-
soonlijkheid was.’

Voor ons verslaggevers kwam jij er als 
luxepaard doorheen fietsen.

‘Dat kwam ook doordat het personeels-
blaadje me interviewde over die serie 

Het Palingoproer, nieuwe roman van 74-jarige journalist

‘Die Schouten uit de onderbroekenwinkel’

Martin Schouten (rechts) wordt in de Amsterdamse Jordaan geïnterviewd voor een pro-
motiefilmpje over zijn boek.               Foto Jacques de Jong

Zie verder pagina 4
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Werk. Ik vertelde iets over het onder-
scheid tussen scoopjunks en featurehawks 
in The New Journalism van Tom Wolfe: 
nieuwsjagers en mooischrijvers. 

‘Dat viel dus verkeerd op de redactie: 
Schouten zag de anderen als junks. Alsof 
ik in de negentiende eeuw belandde! On-
der leiding van Willem Beusekamp ben ik 
een week lang totaal genegeerd. 

‘Na die week waren Cees Zoon en jij 
zo vriendelijk me mee te nemen naar het 
café. Toen was het ijs gebroken. Al was er 
evengoed geen sprake van dat ik op eigen 
voorstel naar Sri Lanka zou gaan om te 
kijken hoe die arme rozenverkopers hier 
het daar thuis hadden.

‘Bert Vuijsje, die me was voorgegaan 
van HP naar de Volkskrant, redde me uit 
dit wespennest van ANP’tjes herschrijven 
door me als toneelrecensent te vragen.

‘Na vijf jaar op Kunst was ik ontzettend 
klaar met toneel. Na een sabbatical had ik 
weer naar Verslaggeverij gemogen, maar 
ik moest toch terug naar Kunst, onder Mi-
chael Zeeman nota bene. Wéér het thea-
ter in. Daarna mocht ik, als contractme-
dewerker, allochtonen interviewen. Dat 
werd mijn boek Kleur, 1994.

‘Op een zeker moment voldeed ik niet 
meer aan mijn contract. Dat was mijn eind 
bij de Volkskrant. Ik was toen 60, in 1998. 

‘Henk Steenhuis, toen hoofdredacteur 
van HP, raapte me uit de goot en gaf me 
een rubriek. Dat duurde tot mijn pensi-

oen. Toen waren Henk en ik elkaar zat, 
vooral ook op politiek gebied.’

Wat ben je meer, HP- of Volkskrant-
man?

‘HP-man, absoluut. Laten we het erop 
houden dat de periode bij de Volkskrant 
z’n ups en downs heeft gekend. 

‘Mijn invloed? Misschien wel m’n aller-
gie voor de pompeuze, bombastische idiot 
savant die Michael Zeeman heette. Heer-
lijk ja, maar niet als Belangrijke Chef.’

Maar jij voelde je niet slechts eenvou-
dige werker in de wijngaard des Hee-
ren?

‘Ik heb wat mensen bij de krant gehaald. 
Patrick van den Hanenberg, Ariejan Kor-
teweg, Hein Janssen. Er werd weer gela-
chen.’

In jouw werk valt me vooral op dat je 
zo breed en divers bent.
‘Geschiedenis. Muziek. Toneel. Het 

heeft me veel opgeleverd. Als auteur én 
als journalist. Nee, van boeken heb ik 
nooit kunnen leven, al heb ik veel gepu-
bliceerd. Als je eenzaam bent als kind en 
je snijdt jezelf af van die gemeenschap 
door dat geloof niet te delen, zoek je een 
invulling.’

En dan nu Het Palingoproer.
‘Volksopstand in de Jordaan, Linden-

gracht, juli 1886. Het volksvermaak pa-
lingtrekken werd verboden, wegens die-
renmishandeling. 

‘Dat was tot daaraan toe, maar het ver-
bod op het spannen van touwen over 
openbare gemeentegrond kon echt niet. 
Twee dagen vechten tussen politie, leger  
en bewoners. Toch 26 dooien. 

‘Intussen maakten de tachtigers revolu-
tie in de literatuur. Theodora Bouwmees-
ter stond als seksbom op het toneel. Dat 
grijpt allemaal in elkaar. 

‘De kern van mijn boek is het konings-
drama: Willem III vertegenwoordigde in 
die tijd het liberale. Domela Nieuwenhuis 
stond daar tegenover als apostelachtige te-
genkoning. Die streefde naar een utopisch 
Nederland waarin iedereen in welvaart 
leefde. 

‘Deze tegenstelling ontplofte in het Pa-
lingoproer. Dat was het begin van het so-
cialisme.’

Waarom dit onderwerp?
‘Omdat ik vanaf de middelbare school 

was geïnteresseerd in de Tachtigers. Wat 
samenhing met mijn verlangen naar Am-
sterdam. En omdat ik De socialen zijn in 
aantocht al geschreven had, over de ar-
beidersbeweging in de negentiende eeuw. 
Ik heb zowat vijf jaar aan Het Palingop-
roer gewerkt. En denk erom: het is fictie, 
hè! Spannend én leerzaam.’    

Maurits Schmidt

Vervolg van pagina 3         Martin Schouten 

Muurtje Opland nog even in de opslag

Het leek een eenvoudig klusje, even het 
muurtje van Opland ophalen bij de druk-
kerij en dan neerzetten in het oude Volks-
krantgebouw. Dit wordt verbouwd tot ho-
tel en alle betrokkenen waren het erover 
eens dat er geen mooiere plek voor het 
muurtje te bedenken was.

Het heeft in het oude Volkskrantgebouw 
gefungeerd als decoratie van een verga-
derzaal op de vijfde etage. Na de verhui-
zing naar het INIT-gebouw bleef het in 
stukken achter in de drukkerij.

Dinsdag 20 november zou het muurtje 
worden overgebracht. Een bestelwagentje 
was ervoor gecharterd. Maar het muurtje 
bleek van echt beton en na het laden van 
drie blokken zakte het wagentje bijna door 
zijn veren. Heel voorzichtig ging het rich-

ting Wibautstraat. Maar daar bleek te wei-
nig ruimte beschikbaar. Zodat alle betrok-
kenen besloten het spul in de drukkerij te 
laten totdat een definitieve plek voor het 
‘Opland-memorial’ is gevonden.

Foto’s Wim Ruigrok


