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,,Als de VARA en de
AVRO hun jaar-
lijkse ‘landdagen’
hielden -

vaak was dat in park Berg en
Bos in Apeldoorn - dan wisten de
fietsenmakers dat ze aan de bak
moesten. Kwam je als rijwielher-
steller niet in de knel met een ge-
loofskwestie omtrent werken op
zondag, dan kon je op zo’n dag
een flinke stuiver bijverdienen.
Want VARA en AVRO, dat was
water en vuur. Vijandig waren de
twee omroepen – de ‘rooie’ en de
‘algemene’ – van meet af aan ge-
weest. Was er een landdag, een
grote bijeenkomst voor tiendui-
zenden omroepleden met mu-
ziek, entertainment en toespra-
ken, dan lagen sommige aanvoer-
wegen bezaaid met kopspijkertjes
en punaises. Gestrooid door
AVRO-aanhangers op de route
naar de VARA-dag, omgekeerd
door VARA-leden als de AVRO
aan de beurt was.
Mijn vader, moeder en ik gingen
enkele keren naar zowel de
VARA- als AVRO-landdag. Ik her-
inner me een AVRO-dag die hele-
maal uit de hand liep. Wat heb ik
‘m als kleine jongen geknepen.
Gerend voor m’n leven. Hoofdact
waren The Blue Diamonds. Twee
superpopulaire, aaibare Indische
broers die zulke mooie romanti-
sche liedjes zongen: Little ship
keep sailing, Ramona...
Daar ging het mis. Hoe het
kwam, weet ik niet. Maar ineens
stond de podiumtent waar de ge-
broeders Ruud en Riem de Wolff
optraden, in lichterlaaie. Overal
dook politie te paard op. Met lan-
ge latten sloegen de agenten,
hoog gezeten op hun angstaanja-
gend snuivende viervoeters, de
meute uiteen. Ik kon me maar net
het vege lijf redden, dook de strui-
ken in. Keek angstig om me heen,
zag mijn ouders niet meer. Na
een half uur zoeken vond ik ze te-
rug. Het Blue Diamonds-optre-
den werd verder afgelast, het po-
dium had teveel schade geleden.

Voor de poppagina die ik
ruim tien jaar had voor de
dagbladen Het Vrije Volk

en de Gelderlander en later ook -
wat minder frequent - voor de
(Nieuwe) ApeldoornseCourant/
de Stentor maakte ik talloze inter-
views. Ik sprak grote sterren.

Maakte een kroegentocht met
Herman Brood, ontmoette Mi-
chael Jackson, prikte een vorkje
mee met The Rolling Stones. En
ontmoette natuurlijk The Blue
Diamonds.
Ik kwam ook enkele malen thuis
aan de Prinsengracht in Amster-
dam bij VARA-coryfee Herman
Stok wiens legendarische tv-pro-
gramma Top of Flop ik als zestien-
jarige had bijgewoond in La Bor-
delaise in Apeldoorn. Herman
Stok, ook bekend van Tijd voor
Teenagers, tekent nu voor het
voorwoord in ‘Popsporen.’

De basis voor liefde voor
muziek wordt in je prille
jeugd gelegd. Bij ons

thuis in Apeldoorn-Zuid woonde
vijf jaar lang Jopie in. Jopie was
een zoon van kennissen, hij kon
niet met zijn vader opschieten.
Na een hevige ruzie zou hij een
paar dagen bij ons blijven, het
werden vijf volle jaren.
We beleefden wel avonturen met
Jopie. Dan ging hij op zondaga-
vond met zijn verloofde Betsy on-
beperkt kip eten in Motel Apel-
doorn. Jopie nam dat zo letterlijk
dat hij doodziek thuis kwam. Kot-

send hing hij boven de wc-pot.
Als op zondag Betsy bij ons op be-
zoek kwam, was het feest. Betsy
bracht mars en autodrop voor me
mee.
En met Jopie danste ze zwierig in
ons kleine achterkamertje wan-
neer op de distributie-radio It’s
now or never van Elvis Presley
werd gedraaid, of Let’s twist
again van Chubby Checker. Betsy
en Jopie gingen vaak naar The
Corner House, waar rock ’n roll
bandjes speelden.
‘Tante Co, tante Co,’ klonk het
wanhopig op een zondagavond.
Mijn moeder kwam uit bed. Mijn
vader sukkelde er achteraan, want
hier was iets aan de hand.
‘Betsy heeft ut uut umaakt,’ sta-
melde Jopie. Ik hoorde beneden
gemompel. Toen ze na een kwar-
tiertje gedrieën de trap op kwa-
men beloofde mijn moeder Jopie

geruststellend: ‘Nou, ome Her-
man gaat morgen wel even met
Visser praten, ga nou maar gauw
slapen.’’
De volgende avond was Jopie ge-
spannen. ‘Nou, ome Herman, veel
succes,’ zei hij aarzelend en onze-
ker. Mijn vader ging op de brom-
mer naar Visser, de vader van
Betsy. Jopie ging, zoals vaak, over-
werken in de fabriek om geld te
sparen om met Betsy te kunnen
trouwen. Toen mijn vader kort na
hem terug was, vroeg Jopie: ‘En,
ome Herman, hoe ging het?’
‘Nou,’ antwoordde mijn vader
toen hij rillend van de kou voor
de kolenkachel was gaan zitten,
‘Visser zei: laat hem van de week
maar even wegblijven en zaterdag-
avond maar weer eens komen,
dan moeten ze er samen maar
eens over praten.’ ‘Oh, dank je
wel ome Herman,’ zei Jopie opge-
lucht en vol hoop.

I k was nog maar net leer-
ling-journalist, bij Het Vrije
Volk, en had een primeur.

Apeldoorn ging mee in de vaart
der volkeren. Had een jonge zan-
geres die met ontbloot bovenlijf
zou optreden. Maar wel onder

strikte voorwaarden van pa Jan de
Vries. ’Het is de bedoeling dat
mijn dochter carrière gaat maken.
En als ze dat wil, moet ze echt
niet kinderachtig zijn.’ Jan de
Vries bedoelde daarmee, dat Doet-
je dan halfnaakt het podium op
zou moeten. Op tv, en tijdens
zaaloptredens. Want dat was
– met dank aan Hoepla’s Phil
Bloom - nu eenmaal de moderne
tijd. ‘Maar alleen voor net publiek

Door de seks zijn we
achterop geraakt. Maar
we blijven vechten
Doetje & Aaltje (later Maywood)

‘Popsporen, het babyboomboek’
van Arnold Zweers, journalist bij
de Stentor, komt 19 september
uit. Hij haalt daarin herinneringen
op aan zijn jeugd in Apeldoorn
en de talloze dagblad-interviews
met popartiesten. Van Michael
Jackson tot Maywood, van
Herman Brood tot Status Quo. Er staan
ook diverse ‘Apeldoornse’ hoofdstukken
in het boek. Hier een compilatie.

“

Blue Diamonds-rel
en naakte waarheid

over Maywood

� Arnold Zweers, journalist
bij de Stentor, hier in de nu
lege ruimte waar in de ja-
ren zeventig in de loodzet-
terij van Het Vrije Volk in
Arnhem zijn wekelijkse
poppagina’s in elkaar wer-
den gezet.
foto Erik van ‘t Hullenaar
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dat zich weet te gedragen en min-
stens tien meter van het podium
verwijderd moet zitten,’ voegde
pa De Vries er in zijn woning aan
de Oude Beekbergerweg aan toe.
Zijn 16-jarige dochter zat zwij-
gend naast hem. ‘Ze moeten niet
met hun tengels aan mijn dochter
zitten.’ Wel kijken, maar aanko-
men niet.
Dik een jaar nadat ik deze woor-
den uit de mond van Jan de Vries

noteerde, was ik weer bij de fami-
lie thuis in Apeldoorn-Zuid. Doet-
je trad inmiddels niet meer met
ontbloot bovenlijf op. ‘Bij de
KRO en de VARA hebben ze de
draak met Doetje gestoken. Ik heb
er op zich geen moeite mee dat
mijn dochter met blote borsten
over het podium loopt te zingen.
Maar jongens staan haar hier met
vuilpraat voor de deur op te wach-
ten. In Nederland zijn ze er kenne-

lijk nog niet
rijp voor.’

‘Door de seks
zijn we ver ach-
terop geraakt,’

verklaarden de
meiden op hun

beurt met spijt in hun
stem. Maar: ‘We blijven vechten
om aan de top te komen’, aldus
een strijdbare Doetje en haar
blonde zusje Alie.
Begin jaren tachtig sprak ik de
twee voor de derde keer. Nu voor
de Nieuwe Apeldoornse Courant
in een door hen bewoond huis op
het Friese platteland. Alice May
en Caren Wood, pseudoniemen
voor Doetje en Aaltje de Vries,
stonden inmiddels bekend als
Maywood. Grote hitparadesucces-
sen hadden ze: Late at night, Rio,
Mother how are you today. Hun
agenda was het hele jaar gevuld.

H alverwege het gesprek
kwam vader Jan de Vries
de trap af zakken. ‘Héé...,

hoe is-ie!’ Hij herkende me met-
een. En mengde zich zonder eni-
ge schroom in het gesprek. Dit tot
grote ergernis van beide, inmid-
dels al lang volwassen dochters;
die regelden tegenwoordig hun
zaakjes zelf, pa was al jaren hun
manager niet meer.
‘Pa, ga alsjeblieft ergens anders zit-
ten.’ Over het door vader nog
even fijntjes in herinnering geroe-
pen ‘naaktgebeuren’ van weleer
wilden beide zussen het absoluut
niet meer hebben. Koel en bits
klonk het nu: ‘Dat is passé pa. Ga
nu maar. We zien je straks.’

’Popprofessor’ Leo Blokhuis neemt op
19 september, om 16 uur bij Nawijn
& Polak aan het Marktplein in Apel-
doorn, het eerste exemplaar van Pop-
sporen in ontvangst.

Exposities

� APELDOORN
Paleis Het Loo, di tm zo en feestdagen
10-17 u. Portret van de koning. Drie
staatsieportretten van koning Willem
Alexander (t/m 28 sept). De Oranjewan-
deling, verbinding tussen tuin en paleis-
park. (t/m 31 okt). Bloemenpaleis Het
Loo, bloemkunst in paleis en tuin. (t/m
31 aug). Grace Kelly, prinses en stijl-
icoon. (t/m 26 okt). Paleisdak open op
woe, za en zo (t/m aug rondleidingen).
CODA Museum (maandag gesloten)
Vosselmanstraat: Natuurkracht, beelden-
de kunst en sieraden, geïnspireerd door
bomen en bos. 39 kunstenaars. (t/m 7
sept). Apeldoorn Fotostad.(t/m sept.) De
Wilhelinmaring. Expositie rond de twee-
jaarlijkse prijs voor een Nederlandse
beeldhouwer. Met ring, kunstwerk in
Sprengenpark en gedicht. (t/m 2 nov).
CODA jr: Aut of the box, Fotoproject
kinderen die moeite hebben met commu-
nicieren. (t/m 2 nov).
CODA, bibliotheek Vosselmanstraat,
geen opgave.
Weekend Galerie, Loolaan 49, za en zo
13- 17u: Don Nederhand, schilderijen.
(t/m 7 sept).
ACEC, Roggestraat, wo t/m zo 12-
17.30u: Apeldoorn Fotostad. diverse ex-
posities. (t/m sept).
Cascolab, Marktstraat 6, ma 10-13u,
woe 12-14.30u, vrij 15-17u, za 10-17u
en koopzondagen 14-17u.
Galerij de Hamer, Asselsestraat 50,
woe en vrij 11-17.30u, do 11-21u, za
10-17u: Gaby Bovelander, schilderijen.
Galerie Zaay!, Asselsestraat 43, do, vrij
en za 11-17u: Karin Schoonewelle, beel-
den, Ineke Daub Daemen, schilderijen en
Hetty Wolters-Schaap, aquarellen. (t/m
15 oktober).
Het Michaelkristal, Jachtlaan 52-54
(ventweg), iedere woe: 13.30-17u: kris-
tallen, edelstenen en bewerkingen van en
met deze materialen.
Kunststudio Mirjam Tiggeloven, Beek-
straat, ma 13-17u, do 11-17u, za 13-16
en koopzondagen 13-16u.
Galerie Wim Streep, Rustenburgstraat
44b, dgl 11-17u en koopzondag: werk
van Wim Streep.
Schouwburg Orpheus, Jack Liemburg,
schilderijen. (t/m 10 okt).
Galerie PS20, Stationsstraat 45a, ma-
t/m za 13-15u: Contrasten. Beeldende
kunst met schrijver/verteller Adam.
Museum in de Zevende Hemel, Schot-
weg 63, za en zo: 13-16u: Kunstig ge-
knipt, sierknipwerk. (t/m 5 okt).
Wijnen&zn, Koninginnelaan 40, di-do
10-18u, vr 10-20u en za 10-17u: Nuria
Andreu, wijngaarden in Spanje.
Galerie fijnschilder Bert Lund, Jacht-
laan 145, dgl 10-17u: portretten van
mens en dier, landschappen en stillevens.
Artcafé Sam Sam, Van Kinsbergen-
straat, di, wo, do, zo 15-1u, vr, za
15-2u:Mariette Bierens, schilderijen. (t/m
sept)

H10a, Hoofdstraat 10a, eerste en laatste
zondag van de maand: Marc de Klijn,
schilderijen en Henny van Hartingsveld,

keramiek. (t/m sept).
Galerie Phidias, Aquamarijnstraat: zo
14-17u: Gedichtentuin.
Galerie Niet te Braaf: Henri Dunantlaan
2, za zo 13-17: werk Emiel Bruggeman.
Henri Dunantlaan 2a, woe t/m zo
13-17u, zomerexpositie van amateurschil-
ders. (t/m 31 aug).
Anja Cohen, Brinkhorstweg 3, vrij za en
zo 13-17u: Dingen hebben jou nodig om
gezien te worden, Anja Cohen en Wille-
mieke van den Brink: foto’s. (t/m 28
sept). Opening za 6 sept 16.30u met mu-
ziek van Mor Levin.
Schouwburg Orpheus, Roel Ottow, schil-
derijen en illustraties. (t/m 9 nov).
Cafeetje van Marja, Hoofdstr 166, woe,
vrij en za: 10-18u, di 10-22u, do 11-19u:
Thomas van Klaveren.
Brasserie de Roos, Deventerstraat 13,
dgl 10-22u (zondag gesloten, muv koop-
zondag) Jan Francis, modefotografie. (t/m
15 okt).
Visio Het Loo Erf, Waldeck Pyrmont-
straat 31, ma-vrij 9-12 en 14-17 uur.
Thea Dijkema, keramische beelden.
De Veenkamp, Gemzenstraat 9, dgl
9-17u: Ans van Bra, schilderijen met als
thema ‘kinderen’.
Mandala, Sportlaan 2, dagl 9-20u: Will
Harkens, schilderijen met naald en draad.
Casa Bonita, Anklaarseweg, dgl 9-20u:
Anneke Bagerman, schilderijen en Dennis
Benning, aardewerk. (t/m 4 sept).
Zorgcentrum Wilhelmina, Tannhauser-
straat, dgl 9-18u: Dames Kremer, Venen-
ga en Stutterheim, schilderijen diverse
technieken. (t/m 5 sept).
De Heemhof, Beatrijsgaarde, dagl 9-18
u: Koos Christen, schilderijen (t/m sept).
Medisch Centrum Eglantier, Louis Rin-
ck, pentekeningen en keramiek. (tm 15
sept).
Pluspunt, Roggestr 35, ma t/m vrij
9.30-16.30u: Lotus Puister, schilderijen.
� BEEKBERGEN
Collectie 40-45, Dorpstraat 15, za
10-17u. museale verzameling WO I en II.
(t/m okt).
� LOENEN
Galerie Arthuus, Eerbeekseweg:vrij, za,
zo 11-17u: Marina Maas, schilderijen, Be-
rend Westerberg, stenen beelden, Janna
van de Kaa bronzen beelden, Raid Houby,
schilderijen en Mieke Diekmann, schilde-
rijen en bronzen beelden. Beeldentuin ge-
opend met werk van diverse kunste-
naars.(t/m september).
� UGCHELEN
Randerode, zr Meyboomlaan, dgl 9-20
u: Elske Brehler, objecten en sieraden van
papier, Piet Schot, schilderijen, Rob
Schot, foto’s en Bettina Regeling-Ca-
brera, schilderijen. (t/m 6 okt).
Sprengenhof, dr Piekemalaan, dagl
9-18u: Jantien Arentsen, schilderijen.
(t/m september).
Marius van Dokkum, Hoenderloseweg
76, vrij en za 13-17u: humoristische schil-
derijen, stillevens in olieverf, schtsen en il-
lustraties van verschenen kinderboek Pa-
pa Wapper wordt een held. (t/m 4 okt).

� Herman Stok,
met de bel en
de toeter. Van
het legendari-
sche VARA-
tv-programma
Top of Flop.
Medio jaren
zestig een keer
uitgezonden
vanuit La Bor-
delaise in Apel-
doorn.

De tijd van de
vetkuiven en
de rock ’n roll.
Op de muziek
van dit soort
bands (foto on-
der) dansten Jo-
pie & Betsy in
The Corner
House, dat zich
bevond op de
hoek Paslaan/
Kerklaan.
Foto’s uit
privé-albums.

� Lara Kassenaar uit
Apeldoorn maakte
in het recente ver-
leden dit sierraad
voor een van de
winnaars van de
Wilhelminaring.
CODA Museum
heeft een exposi-
tie ingericht die in
het teken staat
van deze tweejaar-
lijkse oeuvreprijs
voor een beeldhou-
wer. Ook
Apeldoorner Cees
de Vries leverde
een ontwerp af die
in het museum is
te zien. foto CODA


