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Het was carnaval. Het is me niet ontgaan. In de media mogen 
min of meer bekende zuiderlingen zich uitputten in roe-

rende beschrijvingen van dit verbroederende 
feest. Geen woord over de nauwe band 
met de seksuele onderdrukking die in de 
rooms-katholieke kerk altijd vanzelfsprekend 
was. Noch over het ongelimiteerd zuipen en 
naaien langs de openbare weg waarover mijn 
Brabantse en Limburgse vrienden me in het 
verleden vaak sterke verhalen vertelden.

Ik vind het best. Ik ben weleens mee ge-
weest, maar als calvinistische noorderling begreep ik er niets 
van. Gelukkig is er nu een Groot Licht in de Tweede Kamer op-
gestaan die het ons diets maakt. Hij opperde zelfs het carnaval 
van overheidswege te subsidiëren. Als hij had gezegd: net als 
het beroepsvoetbal, dan had ik er vrede mee gehad, maar hij 
zei: net als het Concertgebouworkest.
Dat was met het gestrekte been erin. Dat was een even stomp-
zinnige als gemene sliding op het allermooiste dat een samen-
leving te bieden heeft: de verheffing van de mens door de su-
blieme creativiteit van de muziek die het hoogst bereikbare in dit 

ondermaanse is. Daarna kun je alleen nog maar naar de hemel.
Ik ben, lang geleden alweer, in een Utrechtse volksbuurt opge-

groeid. Daar leerde ik de schrijnende tekorten van de volkscul-
tuur goed kennen. Altijd plat, altijd lelijk. Pure armoe. Maar het 
was mijn cultuur. Ik heb me daarom heel lang afgevraagd wat 

toch het verschil was tussen die cultuur en 
de voor mij onbereikbare Kunst?  
Er wás geen verschil. Er waren alleen grada-
ties. Gradaties in intensiteit, ernst en liefde. 
Die verschillen blijven je intrigeren zodra 
je doorkrijgt hoeveel huiveringwekkende 
schoonheid, scheppingskracht en diepgang 
schuilgaat in – ik noem maar wat – de zand-
tekeningen van de Navajo, een Jodelmesse 
hoog in de Alpen of het zingen van het Sici-

liaanse Taberna Mylaensis, om over de Marokkaanse diva Asma 
Lmnawar maar te zwijgen. 

Zulke volkscultuur kán kunst worden. Dan legt ze nietszeg-
gende frasen als ‘hoge’ of ‘lage cultuur’ het zwijgen op. Laat 
zulke taal maar over aan de media of aan VVD’ers als Dijkhoff, 
Zijlstra of jongste loot aan deze vermolmde treurwilg Thierry 
Aartsen, die in hun onbenul álles verraden wat gewone mensen 
dierbaar is. 

Willem Kuipers                     wiewiewie.nl

Volkscultuur

De ballade van Jan, John en Yoko

Foto Eric Koch / Anefo

Drove from Paris to the 
Amsterdam Hilton. In het 
vroege voorjaar van 1969 
arriveren in witte pakken 
twee beroemde hotelgas-
ten in Amsterdam. Aftrap 
van de Bed-In for Peace 
van John Lennon en Yoko 
Ono, linkse rakkers die 
hun kamer een week niet 
verlaten. Hoe het er rook 
na die week? ‘Het klinkt 
niet aardig, het stonk een 
beetje.’ Jan van Galen 
maakte een reconstructie 
voor Andere Tijden (13 
maart, NPO 2, 21.25 uur).

Zie pagina 2 en 3
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Op 24 maart 1969, een 
maandag, draait om 23.37 
uur een witte rolls-royce 
het parkeerterrein op van 
een hotel in amsterdam. Het 
Hilton is niet de eerste keus 
van inzittenden Lennon en 
Ono, het amstel heeft be-
dankt. Het paar in witte pak-

ken, getrouwd in Gibraltar, stapt uit en begeeft zich 
op huwelijksreis naar kamer 902. Vanaf de achterbank 
schuiven ook de getipte Telegraaf-journalist Henk van 
der meyden en fotograaf Nico Koster naar buiten.

De kippige Lennon zat niet aan het stuur, hij heeft 
bewezen,  Baby, you can’t drive my car, een beroerd 
chauffeur te zijn. In Schotland zette hij een witte aus-
tin maxi in een greppel, goed voor zeventien hechtin-
gen bij zichzelf, veertien voor Yoko Ono, vier voor 
haar dochter Kyoko,  zoon Julian Lennon was in shock 
maar ongedeerd. Het wrak werd als memento naar hun 
tuin versleept. 

De zwangere Yoko genas in EmI Studio 2 aan Len-
nons zijde van haar  rugverwonding tijdens de opnamen 
van Abbey Road, gestrekt in een bij Harrods gehuurd 
tweepersoons bed, erboven een microfoon waarmee ze 
haar mening vertileerde over de verrichtingen van the 
Beatles. Sinds hun ontmoeting kwam ze met Lennon 
al mee de studio in, tijdens een sessie voor Across the 
Universe zat ze – Nothing’s gonna change my world–
met een naaigarnituur een kledingstuk te verstellen.

In de aflevering In bed met John en Yoko van Andere 
Tijden (een productie van ex-collega Jan van Galen, 
die ook de regie, montage en interviews deed) vertelt 
Van der meyden dat hij en Koster de rolls opwachtten 
bij de Utrechtsebrug. In de auto zou John voor Yoko – 
‘zij kende de plaat niet’– liedjes hebben gedraaid van 
Sergeant Pepper. ‘Het waren linkse rakkers, wij van 
een rechtse krant met de meest gelezen pagina van Ne-

derland.’ Van der meyden wist te bedingen dat hij elke 
dag een uurtje mocht komen praten, buiten de hecti-
sche persconferenties om. ‘Is goed, Henk.’

Een beteugelde stampede haast, tientallen repor-
ters uit binnen- en buitenland verdringen zich tijdens 
opvolgende shifts rond het bed, onder wie een jonge 
stadsverslaggever van dagblad De Tijd, paul Witte-
man. Hij stelde vast hoe moeilijk originaliteit was, ie-
dereen kwam met dezelfde vragen. Zijn verslagje van 
tien, twaalf regeltjes belandde in de rubriek ’s Lands 
Kroniek, een verzamelnaam voor kruimeltjes van de 
dag.

Spread the word and the word is Peace. Een week 
lang ontvangen de vredesduiven de schrijvende pers, 
cameraploegen, bewonderaars, fans, relaties. Waarom 
hier, why Amsterdam? Yoko: ‘Amsterdam is an impor-
tant place to do it, fresh, alive.’ John: ‘And the Provo’s.’  
Het is het amsterdam van hun rondvaart in 1964. 

ringo Starr, onder het mes vanwege tonsillitis, is ver-
vangen door Jimmy Nicol, zoals hij op debuutsingle 
Love Me Do alleen tamboerijn mocht doen. the Beat-
les treden op in Op hoop van Zegen, een veilinghal 
in Blokker. Op een tv-onderonsje met kinderen van 
bobo’s stelt marga van praag de prangende vraag wie 
de sokken stopt als ze op tournee zijn. 

Op kamer 902 wordt ontbeten, getekend, een zoveel-
ste handtekening gezet, gerookt, aan de lopende band 
schetsjes uitgedeeld, John pakt zijn akoestische Gib-
son erbij, zingt met Yoko wat, Bed Peace, Hair Peace, 
denkt dat het hondje dat op het voeteneinde wordt ge-
tild een cadeautje is, belt room service for two teas, 
please, and some brown toast, Yoko houdt een takje 
tussen haar tenen. Een meisje van de officiële Beat-
lesfanclub bluft zich met lidkaart en beschreven leger-
pukkel naar binnen. 

Parool-verslaggeefster Emmy Ledel heeft haar zoon-
tje bij zich, voor wie Lennon negen meegebrachte sy-
steemkaartjes signeert. Deze Lorenzo (11), later lay-



The 
word
is 
peace

Jan van Galen voor een foto van John Lennon en Yoko Ono.
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Amsterdammer Jan van Galen 
(1953) werkte na de School 

voor de Journalistiek bij Trouw en 
de Volkskrant als sportredacteur, 
algemeen verslaggever en mediar-
edacteur. 

Bij de KrO werd hij verslag-
gever, presentator, eindredacteur 
actualiteiten radio, bedenker en 
eindredacteur van informatieve 
tv-programma’s (Ontbijt TV), talk-
shows (Catharsis en Home Sweet 
Home), debatprogramma Congres 
TV, regionaal nieuwsprogramma 
NL Net en de documentaireserie 

Het Gevoel van De Poel. 
Sinds 2001 is hij eigenaar/produ-
cent van morton Hill media, een 
productiemaatschappij die zich 
specialiseert in human interest for-
mats en informatieve tv-program-
ma’s. morton Hill media maakt 
tv-programma’s voor publieke 
omroepen en commerciële zenders. 
Voor de KrO onder meer de series 
De liefde, Het Gevoel van De Poel, 
Beach Soccer (SBS6), Welvaart 
2025 (teleac), Economie van de 
Hoop (trOS), documentaires voor 
Omroep max en een portretserie 
voor KRO’s Profiel. 

Van 2008 tot 2014 was hij 
daarnaast bij rtV Noord-Holland 
hoofd Gevarieerde programma’s. 
Hij ontwierp er tv-formats voor de 
dagelijkse talkshow NH Diep en de 
series Weekje Osborn, De Dieren-
kliniek, De Buurtbus, NH Poppodi-
um, Koken met twee linkerhanden 
en De PlusWandelVierdaagse en 
was verantwoordelijk voor tv-
registraties van grote evenementen 
(Bevrijdingspop, Uitmarkt).  

Sportliefhebber Van Galen or-

ganiseert als erevoorzitter van de 
Sociëteit Olympisch Stadion sinds 
1998 debatten en evene menten 
over sport en samenle ving, vaak 
onder zijn leiding, en ontwikkelde 
voor BNr Nieuwsradio BNR-
Sportweek. Hij geeft gastcolleges 
tv-journalistiek aan de School voor 
de Journalistiek in Utrecht en was 
er jarenlang juryvoorzitter van het 
jaarlijkse tv-documentairefestival 
CampusDoc.

In de etalage van De amster-
damse Boekhandel interviewt Van 
Galen geregeld een schrij ver. In 
1994 verscheen Ik ben toch wel 
lief mama?, zijn boek over de lij-
densweg van patiënt Jolanda Vene
ma en misstanden in de zwakzin-
nigenzorg.

In 2009 publiceerde hij In Bed 
met John & Yoko, een reconstruc-
tie van de week in 1969 waarin 
het paar voor de wereldvrede in 
bed verbleef in het amsterdamse 
Hilton Hotel, het boek waarop het 
script is gebaseerd van zijn recon-
structie voor de uitzending van 
andere tijden op 13 maart. 

out-redacteur bij de Volkskrant, doet ze op school van 
de hand voor een gulden per stuk en verkoopt 48 jaar 
later het tiende exemplaar met ook een zelfportretje 
erop; zes mille vraagt een veilinghuis.

Kunstenaar Willem de ridder vertelt dat hij Ono 
kende van Fluxus, van haar baggism, dat ze in een zak 
zat en je haar alleen zag bewegen en hoorde praten, de 
plek die elke Beatlefan haar permanent toewenste. De 
ridder was chairman for Northern Europe en besloot 
in stijl te interviewen. John Lennons reactie is perfect, 
ze wisselen brabbelzinnen uit in een instanttaal met 
Franse ondertoon.

.

HOE HEt Er rOOK na een 
week, vraagt presentator 
Hans Goedkoop aan Van der 
meyden. ‘Het klinkt niet zo 
aardig, het was geen frisse 
lucht maar het tegenoverge-
stelde, het stonk een beetje.’ 
Een primeur: het kamer-
meisje onthulde dat ze wei-

nig douchten. ‘Je zag het aan het haar van John, dat had 
hij weleens kunnen wassen.’

Van der meyden noemt Lennon een meester van de 
communicatie en trekt een vergelijking met anton 
Heyboer, wiens leven in Den Ilp ook kunst was en bij 
wie het niet meer ging om zijn etsen maar over zijn 
drie bruiden. Lennon is voor gek verklaard en belache-
lijk gemaakt, hij maakte van zijn hart geen moordkuil. 
Het woord Vrede of peace stond wel op alle voorpagi-

na’s, die kreet heeft de man van Imagine en Give peace 
a Chance de wereld in geslingerd. Nu zou internet zijn 
ontploft, hij zou miljoenen likes hebben gekregen.

De Britse pers is daarentegen kritisch, in Lennons ge-
boorteland zijn meer tegengeluiden, de term silly valt, 
ijdelheid die de overhand heeft, we all know peace is 
good, dat hoeft niemand ray Connolly te vertellen, de 
schrijver van Being John Lennon. Hij stelt vast dat het 
allemaal geen fluit heeft uitgemaakt en hoezeer John, 
de nar, de funny one, de clever one, zich ondergeschikt 
had gemaakt aan Yoko. Is he crackers, is he mad? 
Weird dat je ze nooit zonder elkaar zag in hun zelf ge-
construeerde fabel, de eigen legende, en zij als verper-
soonlijking van the great love story.

Niemand heeft vrede ooit echt een kans gegeven, ver-
dedigt Lennon zich tegenover een sceptische Donald 
Zec van de Daily Mirror, die stelt dat weinig mensen 
het zich kunnen veroorloven een week op een kingsize 
bed te gaan liggen. Gandhi heeft het geprobeerd, mar-
tin Luther King, en die zijn neergeschoten, riposteert 
een boze Lennon, maar iedereen kan het, mrs Higgins 
uit Wigan hoeft alleen maar de plaatselijke te krant bel-
len, hé man, ik blijf ook zeven dagen in bed.

Volgens Connolly wilde Lennon altijd iemand anders 
zijn, geen rockster, een kunstenaar, en Yoko bood hem 
die uitweg. Van der meyden noemt haar Johns meerde-
re, een bommenlegger en de regisseur van zijn nieuwe 
leven. Lennon, tegen de verslaggever Daily Mirror: 
I’ve been a freak all my life, I refuse not to be me, to 
conform.

Adriaan de Boer 



Jan van Galen, veelzijdig tv-maker
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Kees Schoonderwoerd heeft niet zo 
lang op de redactie van de Volkskrant 
gezeten, maar de herinnering blijft aan 
een buitengewoon goedlachse collega, die 
bovendien hoofdpersoon speelde in een 
hilarische serie ‘intekenbiljetten’. Kees 
overleed vorige maand, 77 jaar oud.

Hij kwam in 1967 als leerling op de re-
dactie Binnenland. Hij had vaktechnisch 
‘weinig meer in huis dan enthousiasme’, 
zei hij zelf. maar op de krant was weinig 
ruimte voor het opleiden van leerlingen. 
Hoofdredacteur Jan van der Pluijm liet 
hem na een jaar weten dat hij beter op een 
regionale krant kon beginnen. Dat lukte 

Kees bij De Gooi- 
en Eemlander, 
waar hij spoedig 
chef Buitenland 
werd, toen voor 
hem een droom-
baan.

Bij de Volks-
krant was hij wel 
benaderd door 
collega’s Han 
van der Meer 

en Gerard Pâques 
om de hoofdrol te 
spelen in een serie 
in tekenbi l je t ten , 
bonnen rechtsonder 
op de voorpagina 
waarmee lezers zich 
konden inschrijven 
voor een abonne-
ment. met zijn schil-
derachtige snor trad 
hij op als ‘Onze man 
in…’ in allerlei uit-
dossingen die voor-
namelijk afkomstig 
waren uit de ver-
kleedkist van Eddy 
posthuma de Boer, 
gefotografeerd door Wim ruigrok. 

Op een van die foto’s bezorgt hij de krant 
in de branding bij Bloemendaal aan ‘de 
mooiste meid van het strand’, trees. En-
kele jaren later trouwden ze.

Samen trokken ze de wereld door (waar-
bij Kees nog enkele reportages schreef 
voor de Volkskrant), kozen samen voor 
een alternatief bestaan in Drente ‘met 

twee kinderen, zeven kippen en de geit 
Sneeuwwitje’.

Om de beurt gingen trees en Kees op 
avontuur bij Bhagwan in poona. ‘maar 
daar was ons zo romantisch begonnen hu-
welijk niet tegen bestand’, vertelde Kees 
enkele jaren geleden aan de Volksknar. 
‘trees en ik zijn blijmoedig gescheiden.’

Jacques de Jong 
Zie ook Volksknar nummer 194

Kees Schoonderwoerd, goedlachse collega

Kees Schoonderwoerd ontmoet zijn latere vrouw Trees in de 
branding voor het strand van Bloemendaal.       Foto Wim Ruigrok

Zaal in Volkshotel krijgt naam Riet Lina
Menig belangrijke plenaire 

vergadering is er ge-
houden, ook nieuwjaarsrecep-
ties en andere feestelijkheden. 
Op de begane grond van het 
voormalige Volkskrantgebouw 
aan de Wibautstraat, nu Volks-
hotel, heeft de grote vergader-
zaal sinds enige tijd een naam 
gekregen: riet. Vernoemd naar 
Riet Lina, de secretaresse van 
de hoofdredactie gedurende bij-
na drie decennia. 

Nog twee andere vergader-
ruimtes in het Volkshotel zijn 
vernoemd naar oud werkneem-
sters: Fransje en truus, 
medewerksters van respec-
tievelijk de telefooncentrale en 
de kantine.

‘We wilden voorkomen dat de geschie-
denis van de Volkskrant zou verdwijnen”, 
zegt José Dol, general manager van het 
Volkshotel. ‘Daarom zijn we gaan spitten 
in het vaarwelboek Adieu Wibautstraat, 
dat oud-journalisten van de krant hebben 
gemaakt bij het vertrek van de Volkskrant 
in 2007. We kwamen prachtige verhalen 
tegen met interessante namen. met een 
team zijn we gaan brainstormen welke na-
men we wilden gaan gebruiken.’

De vergaderzalen in het Volkshotel zijn 

eerder vernoemd naar het materiaal waar-
mee ze zijn vervaardigd of ingericht. De 
betonzaal, vilt- of houtzaal. Dol verzekert 
dat er voorlopig niet meer vernoemingen 
komen. Geen Van der pluym- of Locke-
feer-suite, Broertjes-room, Huurdeman 
music-room, Vuijsje cigar-cellar of een 
bezemkast voor een bediende of knecht.

‘We zijn nadrukkelijk aan de grote na-
men voorbijgegaan. De mensen komen 
hier niet logeren om in de kamer van een 
koning, koningin of hoofdredacteur te 
slapen. We wilden juist de nadruk leg-

gen op de gewone mensen die 
hier hebben gewerkt, zonder 
kapsones, elke dag, jaar in jaar 
uit. mensen die het hart op de 
goede plaats hadden. En we 
hebben gekozen voor vrouwen 
omdat we dat gewoon leuk 
vonden. met schepen gebeurt 
dat ook’, verduidelijkt Dol.

Is riet Lina gelukkig met het 
initiatief? ‘Eigenlijk vind ik 
het allemaal wat overdreven, 
maar het is toch wel leuk. Ik 
heb dertig gouden jaren bij de 
krant meegemaakt. Er was al-
tijd ruim te voor leuke dingen. 
maar ik vind het niet zo fat-
soenlijk dat het Volkshotel mij 
nooit heeft benaderd om eens 

te komen kijken naar mijn eigen verga-
derzaalzaal. Ik ben niet zo brutaal dat ik 
zomaar kom binnenlopen. Een uitnodi-
ging voor een gratis overnachting sla ik 
af, daar heb ik absoluut geen behoefte aan. 
maar als ons wordt gevraagd met een stel 
oudgedienden te komen kijken, graag.’

rest de vraag wie van de Volksknarren 
iets meer weet van telefoniste Fransje 
Nagel en truus van de kantine. Leven ze 
nog? En zo ja, weten ze van hun eigen ver-
gaderzaal?

Peter van den Berg

De Riet Linazaal in het Volkshotel. Inzet: Riet Lina.

https://drive.google.com/file/d/0BzDFtO79FaNTTjNGUmlTZUZkcmc/view?usp=sharing

