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Wat doe ik hier in Bussum, denk ik 
soms. Ik was in 1990 toch mede bij 

de Volkskrant weggegaan om lekker te 
gaan wonen in Nijmegen, op het snijvlak 
van Brabant, Limburg en Duitsland, een 
van de mooiste stukjes Nederland? Kan 
het saaier dan Bussum?

Maar dan… de 86-jarige mevrouw die ik 
als vrijwilliger bezoek, kijkt uit naar mijn 
bezoekjes. Al dertig jaar weduwe, al der-
tig jaar eenzaam. Ze deelt haar geheimen 
met mij. Twee uurtjes per week, voor 
haar ongelooflijk belangrijk, voor mij een 
heerlijke tijd met een bijzonder mens.

Genoeg te doen eigenlijk. Al ga ik er 
nooit naar de kerk, ik ben wel lid van 
de protestantse gemeente. Maar dat kerk-
blad, dat zag er niet uit – en daar heb ik 
nu een magazine van gemaakt, waar ik 
regelmatig een groot verhaal voor schrijf. 
Past in het streven van de lokale kerk om 

meer naar buiten te treden. 
Ik heb een huiskamerclub opgericht 

waar Japans mahjong wordt gespeeld. 
Want mahjong neemt een belangrijke 
plek in mijn leven in: ik ben verantwoor-
delijk voor de oprichting van de Neder-
landse Mahjong Bond en organiseerde 
een paar Europese kampioenschappen en 
een wereldkampioenschap.

En verder: schrijven, veel schrijven. Mijn 

autobiografie, ‘Ook voor dames’, is klaar, 
zodat mijn kleinkinderen later kunnen 
lezen wat ik heb uitgespookt. Daarna ben 
ik begonnen aan de biografie van een 
familielid, en vervolgens aan een weblog 
(www.martinrep.nl) om de actualiteit te 
beschouwen vanuit mijn herinneringen. In 
de kantlijn daarvan pak ik het allerklein-
ste Bussumse nieuws op dat ik maar kan 
vinden: van hondenpoep tot ergernis over 
vuurwerk.

Maar eigenlijk zijn wij naar Bussum 
gekomen voor het mooiste wat ons in het 
leven is overkomen. Onze twee dochters 
zijn hier neergestreken, beiden met man, 
beiden met drie kindjes. We wonen al-
lemaal bij elkaar in de buurt in dit saaie 
Gooise dorp, en we vinden het allemaal 
geweldig. Maar ja, ik ben dan ook een 
sentimentele ouwe knar.

Martin Rep

Sentimentele ouwe knar in saai Goois dorp

Poprecensente Elly de Waard en haar partner, de dichter 
Chris van Geel poseren voor fotograaf Wim Ruigrok. Het 
is 1972. Het stel woont tijdelijk in Bergen, want hun huis 
in Groet is in vlammen opgegaan - en daarmee tientallen 
documenten en de collectie grammofoonplaten die Elly 
had aangelegd. Zij werkte toen al voor de Volkskrant, 
toonaangevend recensente in de wereld van de popmuziek. 

Kort na de brand betrokken de twee het jachthuis 
Vogelwater midden in de Noord-Hollandse duinen. Na de 
dood van Chris van Geel in 1974 wijdde Elly zich ook aan de 
dichtkunst. Tussen 1968 en 1986 schreef zij poprecensies 
voor de Volkskrant en Vrij Nederland. Over enkele maanden 
verschijnt haar hele verzameling besprekingen en artikelen 
in boekvorm. 
De Volksknar had exclusief een gesprek met haar.                        

Zie de pagina’s 2 en 3

Ontheemd na brand

Bijna twintig pensionado’s hebben tot nu 
toe gehoor gegeven aan de uitnodiging 
van de Volkskrant-hoofdredacteur Phi-
lippe Remarque om eens bij te praten 
over het reilen en zeilen van de krant. 
Donderdag 2 april is de datum waarop 
dat staat te gebeuren, vanaf 17 uur.
De aanleiding was het onbehaaglijke 
gevoel bij veel collega’s, dat ze hadden 

afgedaan bij de krant, na dertig, veertig, 
vijftig jaar daarvoor te hebben gewerkt. 
Het was niet alleen omdat hun voorde-
lige abonnement werd ingetrokken, maar 
vooral ook de manier waarop ze in zoge-

naamd persoonlijke brieven als ‘nieuwe 
abonnees’ werden benaderd.

Hoofdredacteur Philippe Remarque heeft 
in het vorige nummer uitgelegd dat de re-
gering, de fiscus en de uitgever eigenlijk 
de schuldigen zijn. Maar daarover hoeft 
het niet alleen te gaan op 2 april. De hele 
krant kan onderwerp van gesprek zijn.

2 april welkom bij 
de hoofdredactie



de Volksknar                nummer  2622

H  ET gEsPREk mocht niet te lang 
duren, liet Elly de Waard (1940) 
tevoren weten. Zij vreesde met 

haar gevorderde doofheid zich te veel te 
moeten concentreren, zodat de vermoeid-
heid zou toeslaan. ‘Ik heb van 1968 tot 
1986  bijna dagelijks bij popconcerten op 
de eerste rij gezeten, tussen speakers die 
almaar meer geluid afgaven. Mijn doof-
heid zit aan beide oren, dus het is duide-
lijk daarvan het gevolg. Tegenwoordig is 
het geluid nog harder.’

Toen zij met schrijven begon, ontpopte 
ze zich als een toonaangevend recensent 
van popconcerten en -platen. Al die tijd is 
zij voor de Volkskrant blijven schrijven. 
Daarnaast ook voor Vrij Nederland. Al-
lang met pensioen werkt zij op dit mo-
ment aan de bundeling van haar stukken. 
Het boek moet over enkele maanden ver-
schijnen. De eindredactie kost haar zeeën 
van tijd, maar het belooft dan ook een 
omvangrijk boek te worden, dat de pop-
muziek vanaf The Beatles beschrijft.

Aanvankelijk werkte zij voornamelijk 
voor haar partner, de dichter Chris van 
geel. Elly: ‘Ik ben over rock-’n-roll gaan 
schrijven om een eigen terrein te hebben, 
dat totaal verschilde van dat van hem. 
Anders was ik alleen maar met met zijn 
gedichten bezig.  En er moest brood op de 
plank komen, het waren arme tijden.’

Waar kwam uw interesse voor popmu-
ziek vandaan? 

‘Ik ben van de generatie Hitweek. Op de 
middelbare school hadden ze Muziek Ex-
press, een waardeloos blaadje, uit de tijd 
van Herman stok en zo. Daarna kwam 
Hitweek. Ik vroeg in 1966 bij CBs Re-

cords een plaat aan van The supremes 
en die stuurden ze nog op ook.  Dus ik 
voelde me verplicht daarover te schrijven. 
Ik stuurde het stuk naar Het Vrije Volk en 
het werd zowaar geplaatst. Dat was het 
begin. Behalve in Het Vrije Volk kreeg ik 
ook publicaties in Vrij Nederland. Mijn 
eerste stuk, in 1968, ging over The Fugs, 
een groep van Amerikaanse beatdichters 
die de rock-’n-roll gebruikten om hun po-
litieke en vrije seksuele opvattingen aan 
de man te brengen. 

‘Tekst is voor mij altijd een belangrijke 
ingang geweest in de muziek. Juist om die 
reden werd mijn eerste stuk in Vrij Ne-
derland geplaatst. Een maand later kwam 
Frank Zappa naar Nederland. Toen zei ik: 
die moet geïnterviewd worden. Het was 
mijn eerste echte interview en het werd de 
coverstory. Ik heb echt een vliegende start 
gehad. Daarna kwam de Volkskrant erbij. 
Dat waren toen de belangrijkste bladen.

‘In die tijd zag je dat medewerkers van 
muziekblad Hitweek, allemaal studenten, 
naar de landelijk pers vertrokken. Peter 
schröder was een van hen; hij zat bij de 
Volkskrant. Toen hij ermee ophield, droeg 
hij mij voor als opvolger.’

Vrij Nederland én de Volkskrant. Beet 
dat elkaar niet? 

‘Nee, voor de Volkskrant schreef ik korte 
recensies, voor Vrij Nederland deed ik 
langere stukken, achtergronden, inter-
views, meer over de ontwikkeling van de 
rock-’n-roll. Daarin waren zij het meest 
geïnteresseerd.’ 

Herinneringen aan de redactie? 
‘Ja, je had Jan van der Pluijm als 

hoofdredacteur en op de redactie kunst 

zaten bijvoorbeeld Lidy van Marissing, 
Jan Paul Bresser, Ruud Gortzak en chef 
Ad Odijk. Ik woonde toen in groet, niet 
naast de deur en ik had geen auto, dus ik 
moest alles per trein of bus doen. Ik werk-
te als freelancer, dus ik zat zelden op de 
redactie. soms wel na een concert, dan zat 
ik er ’s nachts te tikken. Anders kwam ik 
het overdag brengen. Ik werd ook uitge-
nodigd bij redactionele vergaderingen.’

De opkomst van de Beatles is voor Elly 
de Waard een duidelijk markeringspunt in 
de geschiedenis van de popmuziek. ‘Niet 
alleen bereikte popmuziek Europa, maar 
Rock-’n-roll kreeg ook hersens’, stelt ze 
vast. ‘Het werd muziek waarvoor ook de 
gestudeerde jeugd belangstelling had.’ 

Ze duidt op de teksten, die in de Europe-
se stijl veel intelligenter werden dan in de 
oorspronkelijke, primitieve Amerikaanse 
stroming. ‘De Beatles konden grappen ma-
ken over ene Beethoven die van Alabama 
zou komen. Toch waren ze serieus bezig.’

Uw voorkeur toen? 
‘Natuurlijk de Beatles, later de Rolling 

stones. Die waren veel leuker, die waren 
niet zo glad. Ze hadden een eigen perfor-
mance. Die twee bands hebben opgepikt 
wat ze waardevol vonden bij de Ameri-
kaanse rock-’n-roll. 

‘En dankzij de acceptatie van zwarte, 
Amerikaanse muzikanten bij Europese 
bands, werden die ook eindelijk in Ameri-
ka zelf erkend. Daar was nog een duidelij-
ke rassenscheiding. Zwarte sterren waren 
zelden of nooit op blanke radiozenders te 

Lees verder pagina 3

Elly de Waard bundelt achttien jaar recensies

Elly de Waard.                                          Foto’s Jacques de Jong

Elly de Waard (1940) was bij-
na twintig jaar bepalend voor 
het gezicht van de popmuziek 
in Nederland. Zij schreef tussen 
1968 en 1986 voor de Volks-
krant en Vrij Nederland. 
Binnenkort komt er een boek 
uit van haar besprekingen.

Top
pop
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horen. Een voorbeeld is Aretha Franklin. 
Zij kwam pas op Time Magazine toen zij 
in Europa bekend was geworden.

‘Toen Frank Zappa voor het eerst in Eu-
ropa kwam, hoorden wij pas hoe erg het 
daar was. Zappa werd daar ook niet ge-
draaid. Zijn uitlatingen vond ik toen zeer 
verontrustend.’

Wie vindt u nu nog interessant? 
‘Nu nog Bryan Ferry, Roxy Music, Lou 

Reed en natuurlijk David Bowie. Wij van 
de kranten zijn vrij cruciaal geweest in de 
popularisering van Bowie in Nederland 
door veel aandacht aan hem te besteden.  
Bowie is nog steeds veelzijdig, intelligent. 

‘Acht jaar geleden heb ik tijdens een 
concert van oude artiesten Lou Reed weer 
gezien. Daar was ook The Who, maar die 
vond ik niet goed meer. De Rolling stones 
vielen me driehonderd procent mee – die 
hebben nog steeds een voortreffelijke act. 
Maar Lou Reed was adembenemend. Die 
man  is een kunstenaar. Hij kwam naar 
Europa om een uitvoering te geven van 
de plaat ‘Berlin’, in een totaal nieuwe pre-
sentatie. De manier waarop hij dat gestalte 
gaf was imposant. Hij had het hele podi-
um onder controle. Het stond vol met zan-
gers en muzikanten. Hoe hij dat allemaal 
stuurt, dat is vakmanschap. Hij was zan-
ger en gitarist en in die uitvoering meer 
dan een dirigent: hij was de muziek zelf.’

Eenzelfde bewondering legt Elly aan 
de dag voor Bob Marley, de pionier van 
de reggae. Ze schreef over hem twee jaar 
voordat zijn platen in Nederland verkrijg-
baar waren.

‘Ik kreeg de eerste plaat dankzij import 
van de maatschappij. Mijn grote introduc-
tiestuk over Marley schreef ik in 1975. Ik 
was in Londen uitgenodigd voor zijn con-
cert. Een buitengewone gebeurtenis. Daar 
stond een profeet met charisma.

‘Ik zat vlak bij het podium. De zaal zat 
vol met Engelse zwarten, die daar met 
Bob Marley voor het eerst een stem kre-
gen. Op een balkon zaten de mensen van 
platenmaatschappij Island Records, een 
soort Londense sjiek, gekleed in de rijk-
ste lompen. Dat was toen modieus, dure, 
afgedragen kleding. Het verschil met de 
zaal kon niet groter zijn. Ja, een buiten-
gewoon concert. Daarna heeft hij nog drie 
keer in Nederand opgetreden. Maar niet 
zo indrukwekkend.’

Haar laatste stuk over popmuziek 
schreef zij in 1986 voor Vrij Nederland. 
Zesduizend grammofoonplaten had zij 
opgespaard tijdens haar recenserende pe-
riode. ‘Ik heb ze allemaal verkocht aan 
Concerto. Het was een hele wand vol, ik 
kon er amper bij, en ik draaide ze nooit 
meer. Misschien ben ik wel te snel ge-

weest, want veel van die platen zouden nu 
veel meer waard zijn met al die handteke-
ningen van muzikanten.’

Waarom bent u ermee opgehouden? 
‘Ik was erop uitgekeken. De meest cre-

atieve periode in de popmuziek was in de 
eerste twintig jaar. Daarna gingen jongere 
generaties het wiel weer uitvinden. Na de 
jaren tachtig zijn er niet veel uitschieters 
meer voorgekomen. Ik zag mezelf een 
soort Michiel de Ruyter van de popmu-
ziek worden, daar had ik geen zin in.’

‘In de concertzalen hoor je niet veel 
nieuws meer, behalve dat de luidsprekers 
steeds meer decibels produceren. Rock-
’n-roll bestond natuurlijk  bij de gratie van 
de elektrische versterking. Die is steeds 
verder ontwikkeld. Toen gingen de mu-
zikanten over op elektronica – daar zitten 
we nu midden in. Maar er gebeuren geen 

grote dingen meer. Je hoort een breed sca-
la van onderling verwisselbare muziek, 
met een enkele uitschieter. 

‘Ik denk dat de nieuwe ontwikkelingen 
op het internet gebeuren, digitaal. Daar zie 
je nu de muzikale creativiteit. Dat vind ik 
wel interessant.’

Betekende het overlijden van Chris van 
Geel het einde van uw journalistieke 
carrière en het begin van uw dichter-
schap? 

‘Hij overleed in 1974. Rond die tijd 
schreef ik natuurlijk minder. Ik heb nooit 
gedichten geschreven toen hij nog leefde. 
Mijn poëtische inbreng zat eigenlijk in 
zíjn werk. Hij vroeg iemand die wilde 

helpen, bij het sorteren en overtikken van 
zijn werk. Daar ben ik als student  – ik heb 
Nederlands gestudeerd – op ingegaan. En 
ik kreeg de man erbij.

‘Na zijn dood maakte ik altijd overal 
aantekeningen van. Op zeker moment 
ontdekte ik dat het best gedichten konden 
zijn. Van toen af ging ik dichten zoals ik 
bij Van geel had geleerd. Ik ben nu met 
mijn zestiende bundel bezig.’

Heeft u ook over dichtkunst geschreven?
‘In de Volkskrant helaas maar een paar 

keer. Ik mocht niet langer meer. In een 
stuk over de dichter Vasalis gaf ik een an-
dere mening dan de literatuurkritiek die 
in de Volkskrant gebruikelijk was. Kees 
Fens, die daar de toon zette, was in zijn 
jonge jaren overtuigd geraakt van het 
modernisme bij de Vijftigers. Daar is hij 
nooit meer overheen gekomen. Het mo-
dernisme is nog allesoverheersend, nog 
steeds. Ik heb altijd gevonden dat er een 
andere vorm naast moest kunnen bestaan, 
een meer traditionele, lyrische vorm, de 
manier waarop Vasalis schreef, en Ida 
gerhardt, Chris van geel en ikzelf trou-
wens ook.’

Op haar website vinden we ook dat vol-
gens haar de Nederlandse poëzie moet 
worden gevitaliseerd door er de agressivi-
teit en de emotionaliteit van de popmuziek 
in te laten doorklinken.

Eind 2012 werd bij de VPRO een docu-
mentaire uitgezonden over het jachthuis 
Vogelwater waarin Elly met haar vrouw 
Marijke woont. Er kwam ook een ten-
toonstelling over en een boekje. Daarin 
beschrijft zij met gedichten, verhalen en 
anekdotes hoe zij het jachthuis transfor-
meerde tot een bijzonder woonhuis, een 
toevluchtsoord en pleisterplaats voor haar-
zelf en andere dichters als Amy Clampitt 
en Joseph Brodsky. Fotografe Frederique 
Masselink-Van Rijn legde het huis en de 
omgeving vast in stemmige foto’s.

Naar aanleiding van die documentaire 
kreeg Elly het verzoek om haar poprecen-
sies in een boek vast te leggen.

‘De meeste besprekingen had ik nog. 
Maar mijn stukken in de Volkskrant zijn 
nooit gedigitaliseerd. Ik heb een jaar no-
dig gehad om die artikelen bij elkaar te 
krijgen en allemaal over te tikken. Het 
meeste wat ik geschreven had, was ik 
vergeten, maar toen ik ze teruglas, vond 
ik het eigenlijk heel leuke stukken. Naar-
mate ik verder kwam met tikken, werd ik 
steeds benieuwder hoe ze verder zouden 
gaan. Ik ben er al drie jaar mee bezig ge-
weest, soms achttien uur per dag. We zijn 
nu in de fase van de correctie en de vorm-
geving. Over enkele maanden kan het uit-
komen.’

Na een gesprek van anderhalf uur, ver-
wonderd: ‘Ik heb helemaal geen last van 
vermoeidheid.’

Jacques de Jong

Vervolg van pagina 2

‘David Bowie is nog 
steeds veelzijdig 

en intelligent’
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Bij mij om de hoek werd elf jaar geleden Willem Endstra 
omgelegd. kort daarna volgden andere cliënten van 

Bram Moszkowicz. Op een keer was ik er met mijn kleinzoon 
getuige van. Hij was een jaar of twee en 
kon nauwelijks praten. Toen we heelhuids 
thuisgekomen waren, vertelde ik mijn 
vrouw wat er was gebeurd – zonder het 
woord ‘moord’ in de mond te nemen. Ik 
zei liquidazione, op z’n Italiaans, omdat 
we zulke praktijken van de maffia op ons 
geliefde sicilië kenden. Ik dacht de kleine 
daarmee te ontzien, maar ik was nog niet 
uitgesproken of hij begon al vrolijk liquidazione, liquidazione 
te kraaien.

Liquideren is nog steeds populair in Amsterdam. Elke dag 
zie je in de krant woorden als ‘liquidatie’, ‘crimineel circuit’, 

‘high impact crimes’, ‘plaats delict’, ‘criminogene onderne-
mers’ en andere zegswijzen waarmee de politie laat zien dat ze 
niet van de straat is. 

Waarom praat Bromsnor zo? 
Het is imponeergedrag, dikdoenerij. 
Onderzoek heeft ons geleerd dat hoog opgeleide ambtenaren 

dit taalgebruik vooral in hun Haagse-bluf-studies opdoen. 
Voorlichters dragen het uit.  
Voorlichters groeien in tal en last, schrijvende journalisten 

zijn al bijna een bedreigde diersoort.  
Zij zullen nóg meer op hun tellen moeten pas-
sen als ze ons de zin in het lezen niet willen 
afnemen met ambtelijke formuleringen als 
‘gestabiliseerde situaties’, ‘geüniformeerde 
taakstellingen’, ‘haalbaarheidsonderzoeken’, 
‘zorginkooptrajecten’ of ‘betalingsregimes’ – 
die tsunami van nepproza van de bureaucratie. 

 
schrijft een verslaggever zo, dan moet er iemand op de krant 
zijn die heel hard, echt heel hard, luidkeels als het ware, 
roept: liquidazione, liquidazione …

Willem Kuipers

Willem Kuipers heeft een antenne voor veranderin-
gen in het taalgebruik. Beter, slechter, in elk geval 
anders. In deze rubriek signaleert hij verschuivin-
gen in het taalgebruik bij de media.

Dikdoenerij

Tot zijn eigen verrassing treedt Adriaan 
de Boer (70, veertig jaar bij de krant 
geweest) met The NOT Band waarin hij 
basgitaar speelt, op in de kwartfinale van  
The Clash of the Cover Bands. De finale 
daarvan wordt eind dit jaar gehouden ‘op 
heilige grond’, in Paradiso, Amsterdam.

The NOT Band speelt covers uit de ja-
ren zestig. ‘We hebben een ongevaarlijke 
Beatles-tic’, vertelde Adriaan eerder aan 
de Volksknar.

De kwartfinale speelt zich op 16 april af 
in Podiumcafé de Vorstin in Hilversum. 
Adriaan: ‘Verrassing, kennelijk mochten 
we de voorrondes overslaan (dat heb ik 
niet stuk willen  checken, misschien zijn 
die er niet geweest). Mogelijk heeft onze 
ex-hoofdredacteur burgemeester Broertjes 
zijn invloed aangewend.

‘Volgens de spelregels duurt het optreden 
dertig minuten, er moet één ballad bij zijn. 
Ik weet niets van onze directe tegenstan-
ders. U2Undercover kan ik plaatsen, maar 
niet Mach5, Area52, Dr. T & the Djam of 
Heights Meditation.’

Wie niet de kwartfinale wil afwachten, 
kan op 12 april ook terecht in Herbergh ‘t 

IJsselmeer te Oosterleek, waar The NOT 
Band optreedt tijdens een sixties mid-
dag, van Beatles tot Byrds, van Doors tot 
Domi no, van Searchers tot Shadows.

Volgens de organisatie heeft ‘deze groep 
haar sporen verdiend door te streven naar 
perfectie in een uiterst gevarieerd reper-

toire. sfeervolle driestemmige samenzang 
in ballads wordt afgewisseld met uptempo 
(dans)nummers, een enkele instrumental 
naast veel, heel veel ander moois.‘

Adriaan: ‘Mijn aandeel in de zang is 
beperkt.’

Adriaan de Boer
als popmuzikant
hoog in ‘Clash
of cover bands’

The NOT Band tijdens een optreden. Links Adriaan de Boer op basgitaar.        Foto Freya


