
En Bert, beetje tevreden?
‘Ja, natuurlijk ben ik blij en vereerd met deze prijs, die via mij 

overigens mede is toegekend aan het Nederlands Jazz Archief, 
waarvan ik voorzitter ben, en het kwartaalblad van het NJA, Jazz 
Bulletin, waar ik in de redactie zit. De huidige hoofdredacteur is 
Coen de Jonge; zijn voorganger was Volkskrant-collega Erik van 
den Berg.’

 Je bent meer dan 50 jaar actief in de jazzwereld en opge-
groeid met de grote generatie die 
langzaam aan het uitsterven is. 
Heimwee naar vroeger?
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Paternoster
De fotoredactie sloeg duizenden foto’s op in gelabelde map-

pen, alfabetisch, lexicografisch op onderwerp en op naam. 
Daar was een archiefkast voor als een molen, paternoster gehe-
ten, met stangen waaraan die mappen hingen. Met een druk op 
een knop begon die molen verticaal te draaien. De rij met de map 
die je nodig had, kwam vooraan binnen handbereik tot stilstand.
Geen beklemde ledematen? Nee, zodra je de boven- of onderrand 
aanraakte, stond hij stil. 

De te bewaren foto’s gingen eerst in een kartonnen archiefmap, 
net zoals in de oude opbergkasten. In de paternoster moesten ze 
ook nog in een aan een stang bevestigde hangmap.

Een te haastig per abuis tussen twee hangmappen weggestoken 
binnenmap kon wel eens verdwijnen in het binnenste van de kast.

Er bestond een ingewikkelde mogelijkheid om hem boven 
water te krijgen. Aan de buitenkant, net boven de vloer zat een 
naar binnen scharnierende metalen klep. Op je buik liggend 
kon je met een veegbeweging van je arm proberen de map naar 

je toe te halen. Dan moest je wel met de andere hand de klep 
openhouden, anders kwam je knel te zitten. 

Nijpender werd het als de aandrijfmotor het liet afweten. De 
noodoplossing bevond zich in de vorm van een slinger achter een 
console. Het gebruik daarvan leek op het starten van een T-Ford. 
Alleen sloeg er niets aan, maar al slingerend moest je de beoogde 
fotomap naar voren zien te krijgen.

Traditionele archiefkasten leenden zich buitengewoon goed 
voor de opslag van flessen drank. Dit voordeel ontbrak in de 
paternoster.

Gerry van den Berg

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 22 en slot: 
de paternoster

Zie verder pagina 2

Oud-adjunct Bert Vuijsje
bekroond als jazz-icoon

Bert Vuijsje in 2004 met jazz-zangeres Rita Reys, van wie hij de 
biografie schreef.

Het was te lezen in allerlei media, maar vreemd 
genoeg niet in de papieren Volkskrant: 
Bert Vuijsje, oud-adjunct-hoofdredacteur van 

de Volkskrant (onder veel meer) en jazz-icoon 
(zoals hij wordt aangeduid) is onderscheiden met 
de Jazz Media Award 2013. Deze prijs wordt eens 
in de twee jaar uitgereikt als beloning voor bijzon-
dere journalistieke prestaties op het gebied van 
de jazz. De winnaar krijgt een gouden speld met 
diamant, de Blue Note, plus een cheque van 1500 
euro. Eerdere winnaars waren Amanda Kuyper 
(NRC Handelsblad), Radio 6 (Co de Kloet) en het 
VPRO-televisieprogramma Vrije Geluiden.
Bert Vuijsje schrijft al sinds 1962 over jazz in on-

der meer meer Vrij Nederland, Jazzwereld, OOR 
en de Volkskrant. De jury roemt ‘zijn onvolprezen 
ijver’ om de jazzgeschiedenis levend te houden. 
‘Ook becommentarieert hij op vakkundige wijze 
de hedendaagse ontwikkelingen met een enorme 
kennis van zaken op nationaal en internationaal 
gebied’, aldus het juryrapport.
Jan van Capel legde hem enkele vragen voor.
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Of is er ook nog toekomst?
‘Dat is een wezenlijke, soms pijnlijke 

vraag. Ik heb weleens geschreven over het 
weinig benijdenswaardige lot van de tegen-
woordige jazzmusici, die altijd moeten spe-
len in de schaduw van gestorven reuzen. 

‘Natuurlijk zijn er overal ter wereld ook 
legio interessante nieuwe jazzmusici, maar 
de magie van Louis Armstrong, Duke El-
lington, Lester Young, Charlie Parker, 
Miles Davis, Thelonious Monk, Charles 
Mingus en John Coltrane blijft moeilijk te 
evenaren. 

‘Het is voor mij het grootste, onopgeloste 
discussiepunt in de jazz: kan de muziek 
van de grote pioniers ooit op volwaardige 
wijze door anderen worden vertolkt – zoals 
in de klassieke muziek met Bach en Mo-
zart al eeuwen gebeurt? Hoe interpreteer je 
achteraf geloofwaardig wat oorspronkelijk 
voor een belangrijk deel al improviserend 
ontstond?’    
 
En Nederland in het bijzonder?
‘Wij mogen trots zijn op minstens drie 

generaties van internationale allure. De pi-
oniers, zoals Rita Reys, Ack van Rooyen 
en John Engels, die nog altijd op topniveau 
presteren. De vernieuwers uit de jaren zes-
tig, zoals Han Bennink, Misha Mengelberg, 
Theo Loevendie en Pierre Courbois. En de 
nieuwe vaandeldragers zoals Benjamin 
Herman, Eric Vloeimans, Yuri Honing en 
Michiel Borstlap, die allemaal circa 1992 
zijn begonnen in het Michiel Borstlap Sex-

tet, maar daarna ieder voor zich een grote 
ontwikkeling doormaakten. 
‘Dat laatste verhaal hebben we kortgele-

den in twee delen in Jazz Bulletin gepubli-
ceerd, een mooi werkstuk van Mischa An-
driessen, jazzmedewerker van Trouw.’
      
Ik begrijp dat je onder meer nogal druk 
bent met het Nederlands Jazz Archief. 
Wat houdt dat in?

‘Dankzij het onvoorstelbare cultuurbeleid 
van het vorige kabinet, waarmee het huidi-

ge kabinet helaas nog niet serieus heeft ge-
broken, dreigde de onmisbare collectie van 
het NJA verloren te gaan. Muziek Centrum 
Nederland, waarin wij  onder druk van Den 
Haag in 2008 waren opgegaan, verloor per 
1 januari 2013 zijn complete subsidie en 
hield op te bestaan. 

‘Gelukkig hebben we het archief weer 
kunnen verzelfstandigen door middel van 
de heropgerichte Stichting Nederlands 
Jazz Archief, die onderdak voor de collec-
tie heeft gevonden bij de afdeling Bijzon-
dere Collecties van de bibliotheek van de 

UvA. De collectie is dus gered, maar om 
haar levend en toegankelijk te houden, zul-
len wij zelf als NJA geld in de particuliere 
sfeer moeten vinden, bijvoorbeeld om een 
bezoekerscentrum te openen en onderhou-
den.

‘We zijn dus druk bezig met het werven 
van Vrienden en het zoeken van sponsors. 
Vriend word je voor 60 euro per jaar, en 
dan krijg je om te beginnen ons kwartaal-
blad Jazz Bulletin. 

‘Ik noem het zelf ‘het zinnigste jazzblad 
van Nederland’, en sta daar gelukkig niet 
alleen in. Knarren met belangstelling vin-
den alle informatie op www.jazzarchief.
nl.’        
 
En blaas je zelf nog wel eens? 

‘Ik was altijd een uiterst middelmatige 
saxofonist, en ik merkte op den duur dat 
ik minder speelde als ik meer over jazz 
schreef – en omgekeerd. 

‘Een van de laatste keren, geloof het of 
niet, was bij mijn afscheid als Volkskrant-
adjunct, in 1996 in De Balie. Mijn hoop 
is nu voorlopig gevestigd op mijn oudste 
kleinzoon Sonny (6), die een onmiskenbaar 
ritmisch talent toont.’

Jan van Capel

Foto onder: Bert Vuijsje in een gelegen-
heidsband van de Volkskrant met van links 
af: Henk Strabbing (trombone) Wim Wirtz 
(trombone), Bert Vuijsje (saxofoon), Mau-
rits Schmidt (klarinet), Louis Houët, accor-
deon), Martin Ruyter (viool), Han Hansen 
(zang, percussie) en Ben Haveman (zang).   
                                          Foto Wim Ruigrok
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‘De magie van

oude jazzmusici

blijft moeilijk

te evenaren’
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Adriaan de Boer (69) zat meer dan 
veertig jaar bij de krant. Ontwikkelde 
zich van assistent op de fotoredac-
tie tot vakbekwame eindredacteur en 
schrijver. Al die tijd speelde muziek bij 
hem op de achtergrond. Sinds negen 
jaar is hij semi-professioneel bezig, op 
de basgitaar. Zijn NOT-band is sinds 
kort weer compleet met een lead-gi-
tarist. Jacques de Jong was bij een 
repetitie.

Wanneer heb jij precies bij de krant ge-
zeten?

‘Na elf maanden als bankier (afdeling 
Wisselarbitrage, doel: verdienen aan handel 
in vreemde valuta) bij de Amsterdamsche 
Bank aan het Rembrandtplein, verkoos ik 
in de zomer van 1963 de vrijheid. Mijn 
vrienden zaten nog op school en ik wilde 
mee naar het strand of op de brommer (Ba-
tavus, vriendinnetje op de buddyseat) naar 
het Spanderswoud. Vader not amused, ik 
moest weer aan de slag, we verkeerden op 
de rand van arm. Hij kende iemand bij de 
krant. Ik kon per 1 september, een maan-
dag, aan de slag als redactiebediende op 
de Nieuwezijds. Het werd donderdag van-
wege een fout kroketje uit een dubieuze 
automatiek.

‘In ruim veertig jaar een heel traject door-
lopen: Foto, Binnenland, Het Vervolg, Fo-
lio en het latere Cicero, onderbroken door 
een jaartje Kunst. Eindredactie. Tussendoor 
schreef ik graag.’ 

Wat waren de mooiste perioden? 
Met Rolf Bos de keren dat we per trein, 

auto en vliegtuig Amerika doorkruisten om 
veelgelezen thrillerschrijvers thuis te inter-
viewen. Ira Levin, Robert Ludlum, Ed Mc-
Bain – we waren welkom. Ze vonden het 
wel curieus, die twee mannetjes helemaal 
uit (volgens Mickey Spillane) Denemar-
ken. Amerikaanse media deden het telefo-
nisch.

‘Met Wouter Klootwijk ontleende ik een 
diep genoegen aan anonieme bezoeken aan 
eethuizen. De rubriek De Boer & De Cocq 
werd populair. Mensen reserveerden soms 
een tafel onder onze namen, hopend op een 
voorkeursbehandeling. 

‘De prettigste jaren als bureauredacteur 
waren die naast en met Han van Gessel.’   
  
Je ontpopte je ook als schrijver. Was Wat 
doet die kip in het aquarium? je magnum 
opus?
‘Ik heb er bijna twee jaar aan gewerkt en 

ben trots op de lovende woorden die Kees 
Fens eraan wijdde. Ik bereid nu een digitale 
versie voor. Mijn allereerste, het jeugdboek 
Snipper met tekeningen van Waldemar 
Post, is me het dierbaarst. Er is meer met 
ook mijn naam op het omslag, grotendeels 
bundels (De Boer & De Cocq, Volkskeuken, 
schrijverswoningen, korte reisverhalen), 
naast een kleine biografie van Auguste Es-
coffier. Iets van vijftien titels. 
‘Tot voor kort heb ik reclameteksten ge-

schreven. Ik weet niet of er nog een boek in 
zit, ik sluit het niet uit, het materiaal is er.’

Was muziek je eerste passie? 
‘Dat was lezen. Maar als jongetje lag ik 

ook graag op mijn buik voor de radio. Van 
een nicht kreeg ik 78-toerenplaten, van El-
vis tot Dorus (‘Er zitten twee motten/ in 
mijn ouwe jas’) en de Kilima Hawaiians. 
Tot krassens toe gedraaid en ik zie nog 
mijn buurmeisje op het kwetsbare schel-
lak plaatsnemen met de persing van El-
vis’Hound Dog/Don’t Be Cruel. 

‘Ik ontwikkelde een voorliefde voor de 
gitaar. Dus richtten we met een klasgenoot 
een bandje op, The Paramounts, een naam 
uit het woordenboek.

Zie verder pagina 4

Adriaan de Boer speelt basgitaar in The NOT band

‘Een ongevaarlijke Beatles-tic’

Adriaan de Boer tijdens een repetitie, op de achtergrond de oprichter van The NOT band 
zanger/gitarist Hans Buis.                 Foto Jacques de Jong
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‘We traden mede vanwege een goeie zan-
geres steeds vaker op, soms enkele keren 
per week. En zoals bij plantsoenvoetbal 
iemand de klos is en op doel moet, had-
den wij een basgitarist nodig. Dat werd 
ik, aanvankelijk op theekist, later op een 
echte basgitaar van Nederlandse makelij, 
het roemruchte merk Egmond. De gitarist 
speelde de partijen voor en die deed ik na.

‘The Shadows waren voor duizenden leef-
tijdgenoten het grote voorbeeld. Veel later 
heb ik die muziek vijf jaar lang pijnlijk pre-
cies nagespeeld met een begenadigde solo-
gitarist, die niet onderdeed voor Hank B. 
Marvin. In smoking en met de verplichte 
danspasjes.

Hoe deed je dat instuderen?
‘Op veel opnamen uit de vroege jaren 

zestig zijn de bastonen niet altijd goed 
hoorbaar. Een cd-speler waarop je passages 
kon definiëren en permanent laten herha-
len, bood uitkomst. 

‘Nu vind je op YouTube allerhande muzi-
kanten die iets noot voor noot voorspelen. 
Maar door de jaren heen ontwikkelde ik er 
uiteindelijk het juiste gehoor voor. Aan-
vankelijk kon ik nog niet eens mijn eigen 
gitaar stemmen.´    

Op een bepaald moment was het voor-
bij?

‘Het was een opwindende combinatie: 
werken bij een grote krant, tot in Vlagt-
wedde op podia staan, een single opnemen 
en in het voorprogramma van The Stones 
belanden. (Het knaagt nog aan Paul De-
pondt dat hij er niet bij was.) Op een gege-
ven moment kon ik overstappen naar Foto, 
op zich een welkome carrièreboost (ik was 
inmiddels getrouwd en vader). Wel moest 
ik nachtdiensten gaan draaien, twee weken 

op, twee weken af, 
inclusief vrijdag- en 
zondagavond. Dat 
betekende stoppen 
met de band. Daar 
was ik goed ziek van, 
want het leverde nog 
genoeg op ook. 

‘Ons laatste op-
treden vond plaats 
in een Amsterdam-
se nachtclub, The 
Blue Note, voor een 
scène in een speel-
film van Nicolai 
van der Heyde. We 
stonden kennelijk 
stevig te discussië-
ren over het meest 
geschikte nummer, 
want hoofdrolspeler 
Ton van Duinhoven 
kwam vragen of we 
uit elkaar gingen. Ja, 
helaas. Twee leden 
traden toe tot Zen en 
ze scoorden meteen 
de monsterhit Hair. 
Van hen hoorde ik, 
knarsetandend, verhalen over helikopters, 
limousines, buitenlandse tv-optredens, 
groupies, roadies en royalty’s. 

Twintig jaar later hebben we de oude Pa-
ramounts heropgericht; ik deed weer vrij 
lang mee. Ze bestaan nog altijd als gelikte 
bruiloftsband. In andere groepen ben ik te 
horen op geflopte singles. Een kleine tien 
jaar terug kwam ik bij The NOT Band uit 
Zaandam vanwege mijn oude liefde: clas-
sics uit de sixties. We lijden aan een onge-
vaarlijke Beatles-tic. 

‘Drummer Rob ligt nu een tijdje in het 
ziekenhuis, gitarist Jaap en toetsenist René 
zijn nieuw. We studeren nu vooral meer-
stemmige zangpartijen (Hollies, Byrds, Ea-

gles) in. NOT heeft op 
grote evenementen in 
de open lucht gestaan 
en in voorprogramma’s 
van oude Engelse beat-
groepen. Leeftijdgeno-
ten, maar dan in strakke 
leren broeken. 

Ik zag op de repetitie 
dat je alles uit je hoofd 
speelt. Hoe krijg je 
dat voor elkaar?

‘Ik doe het al heel 
lang, dan daalt alles 
vanzelf in, mede door-
dat ik partijen zelf uit-
zoek. Het is geen Bach, 
we spelen langs over-
zichtelijke schema’s. 
Sommige nummers du-
ren geen twee minuten. 
De bas is voor mij een 

prachtinstrument, op gitaar kan ik minder 
goed uit de voeten.

‘Mijn aandeel in de zang is beperkt, ik 
hoef geen twee dingen te combineren.’  

Betekent de muziek een soort postpro-
fessionele carrière voor je?
‘Geen carrière. Het is leuk zo lang het leuk 

blijft, niet karikaturaal wordt. Het publiek 
is te spreken over wat we doen. Zie het 
Ik-je dat vorig jaar in de NRC stond. Het 
Shadows-bandje werd geregeld gevraagd 
op bruiloften. Meestal omdat de bruidegom 
die muziek koesterde. 
‘Dat ging dan niet op voor een groot deel 

van de gasten. De anekdote: iemand vraagt 
om Cosy, een vrij moeilijke, instrumentale 
ballade. Het lukt, maar na afloop reageert 
hij niet. Misverstand. ‘Ik bedoel Koossie! 
Koossie Alberts!’ 

Als je mocht kiezen: schrijver of muzi-
kant, wat kies je dan?

‘Muziek maken. Dat doe je samen met 
vier of vijf mannen met dezelfde smaak en 
instelling, leeftijdgenoten met wie je goed 
kunt opschieten, veel lachen. Schrijven 
blijft afzien in eenzaamheid. 

‘Het is jammer dat bij de krant te wei-
nig collectief werd gemusiceerd, terwijl er 
genoeg talent zat: Huurdeman, Strabbing, 
Vuijsje, Wirtz, Haijtema, Clowting. Marcel 
van Lieshout heeft een goeie Andy Gibb in 
huis, Henk Müller een fluwelen tenor. Er 
waren alleen nooit drummers.

‘Niemand weet trouwens dat Pieter Broer-
tjes stilletjes in het roefje van zijn boot op 
de mondharmonica oefende.´

Jacques de Jong
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The Paramounts in 1961, met op de voorgrond Ad de Boer.


