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In deze edi�e maken we melding
van twee overlijdens.
Angela de Vrede, tussen 1981 en
2001 een baanbrekende illustrator
bij de Volkskrant. Zie pagina 4.

Henk Bruin, een vakkundige docu-
mentalist, gastvrij voor iedereen
die bij hem thuis kwam.
Zie pagina 5.

Bezorgprobleem haalt Journaal

Het schrĳnende gebrek aan krantenbezorgers heeft dinsdag 19 april het NOS-Jour-
naal gehaald. Erik van Gruĳthuĳsen, directeur journalistiek van DPG Media, legde
uit dat nieuwe bezorgers niet alleen een startbonus kunnen krĳgen van duizend
euro, maar ook dat hun bezorgloon wordt verhoogd als ze twee of meer wĳken gaan
bedienen. Hĳ antwoordde op de vraag of de voorwaarden voor bezorgers geen ver-
betering verdienen. Per dag moeten twee miljoen kranten worden bezorgd. Elke
dag komen de gezamenlĳke krantenbedrĳven duizend bezorgers te kort.

Beeld NOS -Journaal

https://www.volksknar.nl
https://wiewiewie.nl/
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LOUIS HOUËT
van

kunstredacteur

tot

straatviolist

(met

blauwe bretels)

U IT de mêlée van muzikanten waar-
mee hĳ speelt, doken acht jaar ge-
leden bassist Pieter Vos (68) en

banjospeler Jan Blonk (67) op, alle twee
uit Amersfoort, net als Louis zelf. Gerouti-
neerde amateurs met een passie voor hun
instrumenten. Ze bleken zich gedrieën te
kunnen vinden in eenzelfde, populair re-
pertoire, waaronder de jazz-klassiekers,
gipsy-jazz en musette.
Louis ontpopte zich daarbĳ als een be-

hendige hotviolist en accordeonist. Pieter

Vos speelde aanvankelĳk contrabas, maar
voor de straat was dat niet zo handig. Hĳ
bekwaamde zich op de tuba. De wat onge-
bruikelĳke combinatie van de drie instru-
menten leverde een ‘transparant geluid’
op. The Blue Suspenders noemen ze zich,
naar de blauw-wit geruite bretels die ze
dragen bĳ hun optreden, met op hun hoofd
de - onvermĳdelĳke – zonnehoedjes.

Louis Houët werkte van 1988 tot 1991 op
de kunstredactie van de Volkskrant, de
laatste maanden als chef. Hĳ kwam van de
KRO, en ging weer terug naar de KRO,
waar hĳ Radio 4 onder zĳn hoede kreeg,
de klassieke zender.
Klassieke muziek ligt hem ook. Hĳ

speelt behalve viool, ook piano en accor-
deon. Dat doet hĳ in verschillende combi-
naties, bigband, strĳkkwartet en uiteraard
zĳn trio.
‘Ik besteed ongeveer de helft van de tĳd

aan klassiek, de andere helft aan het popu-
laire repertoire. Andere bandjes waar ik in
zit hebben een grotere bezetting – en die
spelen niet op straat, maar verder ook ner-
gens tĳdens de pandemie. Dat mocht of
kon toen niet.
‘Toen de terrassen weer opengingen, zĳn

wĳ gedrieën de straat op gegaan. En we
hadden heel veel optredens. Bezoekers
vonden het fijn, de uitbaters vonden het
fijn en wĳ ook.
Opvallend dat ook jongeren onze muziek

leuk vinden, terwĳl muziek als jazz en mu-
sette toch een beetje uit de tĳd is. De hore-
ca wil steeds dat we op hun terrassen spe-
len, met als gunstige bĳwerking gratis
drank of ook wel gratis eten. We mogen
niet bedelen, maar als ik mĳn vioolkist
open voor ons leg, willen de mensen daar
wel wat kleingeld in gooien. Een middag

op straat leverde wel eens 130 euro op.
‘Nu de corona er niet meer is, komen er

ook dankzĳ onze straatoptredens veel
schnabbels bĳ, bruiloften, partĳtjes, ver-
pleeghuizen. Op 26 mei spelen we op het
jazz-festival in Breda, zĳ het niet op het
officiële festival. Ik speel daar ook met het
trio, op straat uiteraard. En met een stads-
vergunning want die moet je in Nederland
wel hebben.’
Louis Houët is op diezelfde dag ook aan-

gewezen als begeleider van de Jazz Banjo
Jam, waaraan een klein legertje banjo-spe-
lers meedoet, met enkele andere muzikan-
ten voor de melodie en het ritme.
‘En we spelen ook op Koningsdag - ai, ik

ben republikein - in Oosterhout, in een
café aan de Markt.’

‘We zĳn van plan dit jaar weer op de fiets
door het land te gaan. Dat hebben we vorig
jaar gedaan, en dat is goed bevallen. We
troffen het goed met het weer. We hebben
gespeeld in plaatsen als Wĳk bĳ Duurste-
de, Zaltbommel, Buren, Den Bosch. We
overnachtten steeds bĳ Vrienden op de
Fiets. Pieter Vos neemt dan een kunstof
tuba mee, zwart, die weegt veel minder en
het geluid is goed. We spelen alles uit het
hoofd, dan hoeven we geen bladmuziek
mee te nemen. Gaandeweg krĳg je een
neus voor de goede plekken waar je wilt
staan. Op een marktplein, met caféterras-
sen. En niet in de zon. Een toer van een
week op de fiets, ja, een elektrische, maar
dat hoef je er niet bĳ te zetten.’
Tĳdens de repetitie na het gesprek zĳn de

drie leden nieuwsgierig naar de tenorgitaar
van de verslaggever, een kruising tussen
gitaar en ukelele. Dat loopt uit op een bui-
tengewoon aanstekelĳke jamsessie.

Jacques de Jong

‘Ik heb nog nooit zo veel optre-
dens gehad als de laatste twee
jaar’, meldt Louis Houët opge-
wekt. Sinds enkele jaren speelt
hĳ als straatviolist/accordeonist
in een combo met banjo en tuba.
‘Geloof het of niet, maar het suc-
ces is niet gering.’

Louis Houët repeteert met tubaïst Pieter Vos en banjoïst Jan Blonk.
Foto’s Jacques de Jong

mailto:lhouet5@gmail.com
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Auteur Bert Vuijsje

33 Portre�en
uit de wereld
van de jazz
Van Bert Vuĳsje (80) is onlangs weer
een boek verschenen. Over jazz ui-
teraard. Hĳ is in zĳn lange loopbaan
onder andere adjunct-hoofdredac-
teur geweest bĳ de Volkskrant en
hoofdredacteur bĳ HP/De Tĳd, maar
daarnaast is hĳ altĳd over jazz blĳ-
ven schrĳven. Nu ligt er Keep Swing-
ing waarin hĳ op een persoonlĳke
manier drieëndertig jazzcoryfeeën
uit de twintigste eeuw beschrĳft.

B ERT VUĲSJE schrĳft sinds 1962
professioneel over jazz. In 2005 ont-
ving hĳ de Pierre Bayle-prĳs voor

muziekkritiek. Hĳ publiceerde eerder de
interview-bundels De Nieuwe Jazz (1978)
en Jazzportretten (1983), in 2004 gevolgd
door Rita Reys: Lady Jazz. Bĳ uitgeverĳ In
de Knipscheer verscheen van zĳn hand in
2017 Ado Broodboom trompet.
Vuĳsje vraagt zich in een gedetailleerde

inleiding af waar liefde voor de muziek
vandaan komt. ‘Deze 33 profiles in music
zĳn tegelĳk een terugblik op 65 jaar jazz-
liefde. Midden jaren vĳftig werd ik als der-
tienjarige gegrepen door de jazz, en de mu-

ziek heeft mĳ sindsdien niet meer losgela-
ten.
‘Natuurlĳk koesterde ik als prille tiener,

net als Benny Goodman, de droom zelf
jazzmuzikant te worden. Ik verruilde mĳn
klassieke vioollessen aan de Amsterdamse
Volksmuziekschool, waar ik bitter weinig
talent had getoond, voor het saxofoonon-
derricht door de heer Leo Borgart in Bus-
sum (wiens naam ik later tegenkwam als
kortstondig altsaxofonist bĳ The Ramblers
in 1938 en als accordeonist op één track
met Willem Breuker uit 1969).
‘Helaas bracht ik het nooit verder dan het

niveau van povere amateur. Ik timmerde
nog het meest aan de weg in de jaren tach-
tig als lid van het Hollands Rietgezel-
schap: zes saxofoons a capella, met een
ritmesectie bĳ onze optredens. Ik placht de
leden van onze groep schertsenderwĳs op
te delen in vier categorieën: leider Aart
Gisolf kon lezen én spelen; een ander kon
wél spelen maar niet lezen; weer anderen –
zoals ik – konden wél lezen maar niet spe-
len; en dan waren er nog een paar die kon-
den lezen noch spelen.

‘Gelukkig had ik in 1962 al een andere
uitlaatklep voor mĳn jazzliefde gevonden.
Ik begon als twintigjarige blaag jazzrecen-
sies voor Vrĳ Nederland te schrĳven. Die
bezigheid is nooit meer geëindigd. Naast
mĳn loopbaan als algemeen journalist
bleef ik steeds ook jazzjournalist: als re-
dacteur en hoofdredacteur van Jazzwereld
(1965-1973), als jazzcoördinator van Mu-
ziekkrant OOR (1974-1980), als columnist
en medewerker van onder andere Jazz Nu,
Jazzism en Doctor Jazz Magazine, vanaf
1983 als jazzscribent van de Volkskrant, en
in recente jaren als (eind)redacteur van
Jazz Bulletin, het kwartaalblad van het Ne-
derlands Jazz Archief.
‘Ik maakte door de jaren heen veel inter-

views met zowel Amerikaanse als Neder-

landse jazzmusici. Daarvan verschenen
twee bundels: in 1978 De nieuwe jazz, en
in 1983 Jazzportretten. Ook publiceerde ik
twee levensverhalen uit de Nederlandse
jazz, beide samen met de hoofdpersoon ge-
schreven. In 2004 kwam Rita Reys: Lady
Jazz uit, in 2017 gevolgd door Ado Brood-
boom trompet.

In het boek Keep Swiniging schetst Bert
Vuĳsje in drieëndertig hoofdstukken een
panorama van de jazz uit de twintigste
eeuw.
Over de kwaliteit van die muziek: ’De es-

sentiële kwaliteit van de jazz is bĳ mĳn
weten nooit beter onder woorden gebracht
dan door de zwarte jazz- en cultuurcriticus
Stanley Crouch (1945-2020): ‘Als je Louis
Armstrong echt hoort loosgaan, krĳg je
een vrĳheidsgevoel dat voor mĳ nergens
in de twintigste-eeuwse Europese muziek
bestaat, behalve bĳ Stravinsky... Je krĳgt
altĳd het gevoel van: hoe moeilĳk het ook
zal zĳn, je kunt winnen. Dat gevoel van de
verovering is erg belangrĳk, veel belang-
rĳker dan het gevoel van de nederlaag. We
weten allemaal dat we uiteindelĳk versla-
gen zullen worden, door de tĳd, door het
ouder worden, door de dood. Maar juist
daarom is het idee van de verovering zo
belangrĳk. Volgens mĳ is dat ook wat de
mensen echt willen horen: het gevoel van
de overwinning, op jezelf, op de omstan-
digheden, de desillusies.

‘Het gevoel van de nederlaag, de wan-
hoop, de vrees, de ambivalentie, dat zoveel
twintigste-eeuwse muziek bepaalt, is te-
gengesteld aan de jazz... Ik zeg absoluut
niet dat de jazzmusici de diepgang missen
om dit soort dingen te doorvoelen. Ik zeg
alleen dat hun muziek daarnaast ook altĳd
doortrokken is van het geloof in de moge-
lĳkheid van de overwinning.’

Sarah Vaughan, een van de jazzcoryfeeën
die Bert Vuĳsje beschrĳft.

https://www.indeknipscheer.com/bert-vuijsje-keep-swinging-33-jazzmeesters-van-de-20ste-eeuw/
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Platte bal

Z eetong brengt veel op. Maar vissers op tong vangen ook
minder courante vis. Verslaggever mee met een kustvis-
ser uit Scheveningen. Het stonk aan boord. Zit in het

net, zei de visser. Het net wordt op de zeebodem gelegd en
blĳft daar een paar uur liggen. In de nacht. Tong die vanaf de
bodem omhoog zwemt, raakt met kieuwdeksels vast in het
net.
Scharren ook. Veel scharren.

De vissen worden stuk voor stuk met de hand uit het net ge-
plukt en in kisten gedaan. Maar soms is er zo veel schar dat er
in het net blĳven hangen. Het net wordt met scharren en al op-
gerold en blĳft in het ruim tot de volgende nacht. Intussen gaan
de vissen stinken. Scharren die wel in een kistje belanden,
brengen geen stuiver op.
Er zou iets van schar gemaakt moeten worden dat de mensen

lusten.
Heb jĳ een idee?, vroeg de schipper. Nee, zei de verslaggever,

maar het zal wel weer een gehaktbal worden. De kwestie werd
uitbesteed aan een bureau in Enschede dat op bestelling culi-
naire vondsten doet. En wat werd de vondst? Ja hoor, fijnma-
len. Schar volkomen onherkenbaar. De zoveelste variant van de
platte bal. Maar geen succes.

Wouter Klootwĳk

Fantasierĳke tekenaar Illustratie van Angela de Vrede in de
bĳlage Traject, 1998.

‘Het allerliefst tekende ik voor de Volks-
krant. Het was elke keer zo’n mooie wed-
strĳd met jezelf. Krĳg je het weer klaar?
Wat ga je doen? Op een gegeven moment
werden de beelden niet enkel zwart-wit
maar kon je werken met een steunkleur en
dat bracht nieuwe mogelĳkheden. Mĳn
grafische kant kwam naar voren en ik ge-
bruikte bĳvoorbeeld de extra kleur om
blauwe waterspetters over de tekst heen te
laten lopen. Dan was het afwachten of de
vormgeefster van het blad dat goedkeur-
de.’ Dat schreef Angela de Vrede onlangs
nog in de Potloodcast, een van haar laatste
publicaties. Zĳ overleed op 70-jarige leef-
tĳd.

Ineke Jungschleger haalde haar bĳ de
krant, begin jaren tachtig. Zĳ sprak ook bĳ
de uitvaart van Angela. ‘Ik werkte als jour-
nalist bĳ die krant, maakte een verhaal
over hoe mineraalwater ontstond in de Ar-
dennen, reed terug over Maastricht, waar
Angela toen woonde, en vroeg haar of zĳ

een idee had om dat te illustreren. Dat had
ze. Ze maakte een tekening waarop je zag
hoe de planten een rol spelen bĳ de smaak
van bronwater. En de waterdruppels spat-
ten over de hele pagina.’

‘Lucy Prĳs, vormgeefster van de zater-
dagse bĳlage, vond het prachtig. Twintig
jaar lang zou er minstens een keer per maand
op zaterdag een eigenzinnige tekening van
Angela de Vrede in de krant staan. Vaak was
het de opening van de wetenschapsbĳlage
waar zĳ een gezicht aan gaf. Met haar bĳ-
zondere fantasie gaf zĳ aan moeilĳk voor te
stellen onderwerpen een draai.’
Angela zelf in een interview met de

Volksknar: ‘Spannend was het ook, omdat
het altĳd op de laatste minuut ging. De re-
dactie belde me op, dan kreeg ik mĳn oor
vol geluld en dan moest ik er binnen de
kortste keren wat van maken.’
Ineke Jungschleger: ‘Zĳ wist veel van de

natuur en maakte in aquarellen verbanden
zichtbaar die je op foto’s niet kon zien. Nu

zouden we zeggen: ze had oog voor het
milieu. Daarmee was ze meer dan veertig
jaar geleden als tekenaar haar tĳd ver
vooruit. Een paar maanden geleden kreeg
ze daar erkenning voor: een aantal van
haar tekeningen werd geselecteerd door
het archief voor Beeld en Geluid en wor-
den daar nu vakkundig bewaard.’
Volksknar 206 vermeldt dat zĳ zichzelf

liever geen kunstenaar wilde noemen, ze
voelde zich een ambachtsvrouw. ‘Dan
hoef je niet aan zulke hoge verwachtingen
te voldoen. Ik beleef liever plezier aan het
pure tekenen, wars van verkoop of com-
mercie. En dat vindt iemand mooi of niet
mooi.’
In 2001 verdween zĳ van de Volkskrant-

pagina’s, bĳna ongemerkt. Angela: ‘Nee,
daar ben ik niet gefrustreerd van. Natuur-
lĳk moeten er jonge mensen aan de bak
komen, zo gaat het nu eenmaal. En ik ben
er trots op, en dankbaar dat ik twintig jaar
voor de krant heb mogen werken.’

Jacques de Jong

https://www.illustratieambassade.nl/potloodcast-potloodcast-07-angela-de-vrede/
https://www.volksknar.nl/Volksknar%20206.pdf
https://www.volksknar.nl/Volksknar%20206.pdf
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Eind vorige maand, 24 maart, is Henk
Bruin overleden, voormalig documenta-
list bĳ de Volkskrant. Als geen ander wist
hĳ de weg tussen de tienduizenden knip-
sels in het archief. Hĳ werd 71 jaar. Col-
lega’s Herbert Keller en Joris Cammel-
beeck herdenken hem. De illustratie, be-
schikbaar gesteld door partner Joanne
Buikema, is van Jos Collignon.

Herbert Keller: ‘Henk kwam ’s ochtend
op een ‘redelĳke tĳd’ op de afdeling Docu-
mentatie binnen, eigenlĳk zoals ook de re-
dactie in de ochtenduren langzaam volliep.
Hĳ deed zĳn werk en vertrok ook weer op
een voor hem ‘redelĳke tĳd’. De middag-
pauze bracht hĳ vaak door in het welbe-
kende café Hesp. Dat bezoek overschreed
wel eens zeer fors de limiet (dertig minu-
ten) die er voor een pauze stond - en uit-
eindelĳk draaide dat uit op een sessie in
het zweethokje bĳ toenmalig chef Ottto
Spronk. Die was hoogst verbolgen over
een duidelĳke overschrĳding van die der-
tig minuten.
‘Henk beargumenteerde zĳn lange afwe-

zigheid met het feit dat hĳ een goed ge-
sprek had gevoerd over documentatie-
werkzaamheden met toenmalig adjunct-

hoofdredacteur Henk Huurdeman. Die
wist toch ook wel dat de pauze van de do-
cumentatieafdeling een half uur duurde,
maar vond het blĳkbaar goed dat Henk
nog even bleef zitten. Zo praatte hĳ zich
eruit en liep alles met een sissser af.
‘Henk was voor mĳ een vriend/collega

waar ik met zekere regelmaat over de vloer

kwam tĳdens etentjes feestjes of zomaar
na werktĳd. Hĳ deed moeite om het in zĳn
huiselĳke kring iedereen naar de zin te ma-
ken en bespaarde kosten nog moeite om
iets moois op tafel te zetten.

‘Het ging de afgelopen vier jaar niet goed
met hem. Ongeveer tien jaar geleden werd
er een nier bĳ hem weggenomen, enkele
jaren later was de tweede aan de beurt voor
vervanging. Ook heeft hĳ in die tĳd een
openhartoperatie moeten ondergaan. Bĳ-
komende kwalen heeft hĳ niet overleefd.
‘Henk was voor mĳ een zeer aimabele

man en de meest gastvrĳe persoon die ik
ken. Ik denk dat oud-journalisten als Peter
van den Berg en Joris Cammelbeeck dat
ook kunnen beamen.’

Joris Cammelbeeck vult aan: ‘Klopt
precies, zeker wat betreft zĳn cafébezoek
aan Hesp toen hĳ nog werkzaam was bĳ de
courant. Ik trof hem daar regelmatig na de
dagdienst. Later waren er zĳn gastvrĳe
lunches, die Peter van den Berg en ik een-
maal per jaar in Groningen genoten in zĳn
smaakvol ingerichte flat. Na afloop van de
lunch volgde tegen vĳven cafébezoek en
voor de terugweg kregen we een Gronin-
ger koek mee.’

Henk Bruin: gastvrije documentalist

Kunstwerken van honderd jaar geleden

Zo krĳgen we er een uit het archief van Wim Ruigrok,
zo vinden we nog allerlei affiches uit het honderdjarige
verleden van de Volkskrant.
Hun herkomst is niet steeds te verklaren. Die eerste in
de vorige editie van de Volksknar, met Jan Damen en
Jan van der Pluĳm aan de kerkklok, ook niet. Enkele
gaan hierbĳ, later meer. Een van de eersten, de meest

linkse is gedateerd 1923, vier jaar na de oprichting, toen
de krant nog zeer katholiek en voor het volk was. In het
midden nog een uit de tĳd dat de krant nog in Den Bosch
zat. Rechts een aanbeveling om kleine advertenties te
plaatsen, Victories. Let op de haan in de V. Die zien we
in latere posters nog terug.

Wordt vervolgd.


