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Volkskrant-criticus Menno 
Pot is optimistisch over de 
toekomst van de journalis-
tiek. ‘Als U2 in Nederland 
optreedt, willen mensen 
lezen hoe het was. En een 
afgewogen oordeel.’

Poprecensenten kun je onderverdelen in 
twee categorieën, zegt Menno Pot. Zij die 
vinden dat popmuziek hun werk is (de 
grootste groep), en degenen die het vooral 
om het schrijven gaat. Zelf behoort hij tot 
de laatste categorie. ‘Mocht ik niet meer 
over dit onderwerp kunnen schrijven, dan 
zou ik een ander kiezen. Schrijven is mijn 
ambacht, daar haal ik het meeste plezier 
uit.’
Pots stukken in de Volkskrant houden 
dan ook niet noodzakelijk verband met 
zijn eigen smaak, vertelt hij in restaurant 
Stalpaert in het Scheepvaartmuseum. ‘Ik 
schrijf met liefde voor het onderwerp, maar 
ik kijk ook met een academische bril naar 
de popmuziek. Ik wil analyseren, duiden, in 
perspectief plaatsen. Uitleggen wat ik vind, 
zonder dat het een particulier meninkje 
blijft. Wat voegt een plaat toe? Wat zegt 
hij over de jeugdcultuur? Ik houd niet van 
Marco borsato of Guus Meeuwis, maar ik 
vind het leuk en belangrijk om over ze te 
schrijven. en dan niet, zoals je vaak ziet, in 
een reportage die voor de helft over het pu-
bliek gaat. nee: serieus. Ik probeer zo goed 
mogelijk uit te leggen waarom ik het niet 
goed vind. daar kan ik als schrijver heel 
enthousiast van worden.’
Ondanks zijn academische blik, ziet Pot 
nauwelijks een link tussen zijn beroep 
en zijn studie aan de UvA. Hij koos voor 

veranderd, zegt Pot. de zure oude garde 
is met pensioen, en de redactie is flink 
verjongd. Onder de belgische eigenaar de 
Persgroep is overgeschakeld op tabloid-
formaat, wat de beschikbare ruimte heeft 
beperkt. teruglopende oplages zorgden voor 
minder financiële speelruimte, en door de 
opkomst van de burgerjournalistiek hebben 
journalisten en critici aan gezag ingeboet. 
toch is Pot niet pessimistisch over de toe-
komst: ‘Ik denk dat er juist in deze tijd, met 
een enorm aanbod aan schrijfsels, behoefte 
is aan duiding door goede auteurs. daar 
geloven we bij de Volkskrant nog heel erg in. 
Als U2 in nederland optreedt, willen men-
sen de volgende dag lezen hoe het was. en 
dan willen ze een afgewogen oordeel.’ 
Ook persoonlijk is Pot nog lang niet op de 
popmuziek uitgekeken. Goed, als huisvader 
van 38 voelt hij niet meer altijd dezelfde 
opwinding als toen hij nirvana en Pearl 
jam ontdekte. ‘Maar tot nu toe is het altijd 

Culturele studies om vanuit 
Friesland naar Amsterdam te 
kunnen verhuizen, én vanwege 
de schrijfvakken. Maar waar 
het leven in de hoofdstad hem 
prima beviel, was de studie een 
afknapper. Het curriculum van 
de nog jonge opleiding was on-
samenhangend, vakken bleken 
niet op elkaar afgestemd. Zelfs de 
schrijfcursussen vond Pot tam en 
niet inspirerend. Halverwege zijn 
studie hield hij zich vooral bezig 
met het bezoeken van concerten 
en met wedstrijden van Ajax (zijn 
tweede grote liefde), en overwoog 
hij serieus om het bijltje erbij neer 
te gooien.
Gelukkig was daar juist op tijd 
reddende engel Michaël Zeeman, die ook 
een schrijfcursus gaf. de in 2009 overleden 
schrijver/criticus liet hem zien dat schrijven 
wel leuk kon zijn. Al tijdens de eerste lessen 
werd het kaf ruw van het koren gescheiden. 
‘teutebellen’ die het niet in zich hadden, 
kregen te horen dat ze beter konden ver-
trekken. Ook Pot werd aanvankelijk hard 
aangepakt. ‘Het was echt een bloedbad. Van 
mijn eerste stukken liet hij geen spaan heel. 
Maar dat vond ik niet erg. Ik had eindelijk 
het gevoel dat ik iets leerde. Helder schrij-
ven, zuiver formuleren. Ik dacht: als ik hier 
doorheen kom, betekent het tenminste iets.’
Pots doorzetten werd beloond, want uit-
eindelijk zou hij in Zeeman een geweldige 
mentor vinden. Zeeman gaf hem op zijn 
falie als hij niet hard genoeg werkte, be-
geleidde zijn scriptie, en zijn stage bij de 
Amsterdamse stadszender At5. In 1998 
tipte hij Pot dat de muziekredactie van de 
Volkskrant een medewerker zocht.
de laatste vijftien jaar is er bij de krant veel 

zo dat als ik denk dat ik een oude zeurpiet 
begin te worden, er weer een bandje opstaat 
waar ik wél dolenthousiast over ben, zoals 
the Arctic Monkeys. en zelfs al spreekt 
zo’n jong groepje me minder aan, dan her-
ken ik de geestdrift van de fans en word ik 
dáár enthousiast over: meta-enthousiasme. 
Zo kom ik toch weer op dat schrijfplezier 
uit. Ik denk dat dat de sleutel is om lang 
popjournalist te kunnen blijven. Ik heb 
laatst voor het blad Muziek.nl een groot ver-
haal geschreven over de berlijnse jaren van 
david bowie. Ik weet zeker dat ik dat over 
dertig jaar nog met precies evenveel plezier 
en liefde doe.’ •
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bandje waarover ik  
dolenthousiast ben’
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Muziekpublicist Thea 
Derks wil moderne klas-
sieke muziek toegankelijk 
maken voor een groot pu-
bliek. ‘Cultuur wordt steeds 
meer verdreven uit het pu-
blieke domein.’

een opmerking die thea derks vaak hoort, 
is dat ze moeilijke muziek zo toegankelijk 
voor het voetlicht brengt. ‘dat vind ik een 
groot compliment. Veel mensen zijn huive-
rig voor moderne klassieke muziek. door 
er op een heldere manier over te praten en 
schrijven, wil ik die drempelvrees wegne-
men. Laten zien: het is geen akelige plink 
plonk, maar muziek die je kan raken.’ 
dat derks zich richt op een breed publiek, 
valt niet los te zien van haar eigen muzikale 
achtergrond. Opgegroeid in een Limburgs 

boerengezin, werd ze al op jonge leeftijd 
lid van de harmonie. Later, na een studie 
engels in Groningen en een frustrerende 
loopbaan als lerares, begon ze de popband 
tess (naar de roman tess of the d’urbervilles 
van thomas Hardy). Hiermee maakte 
ze verschillende platen, en toerde ze door 
nederland. 
‘Ik zong, schreef alle nummers, en speelde 
trompet,’ zegt derks. ‘Maar ik liep steeds 
vaker tegen technische problemen aan. 
Hoe zet ik een song op een logische ma-
nier in elkaar? Hoe kom ik van A naar b? 
daarom ben ik eerst lessen gaan volgen 
aan het Conservatorium, bij onder anderen 
Misha Mengelberg. Maar op een gegeven 
moment kreeg ik een bassist in mijn band 
die Muziekwetenschap had gestudeerd. die 
kon heel goed arrangeren. toen dacht ik: 
die studie ga ik ook volgen.’
de beslissing om zich in te schrijven bij 
Muziekwetenschap was een van de beste 

in haar leven, zegt derks. ‘er 
ging een wereld voor me open. Ik 
verdiepte me in harmonieleer en 
contrapunt, maakte kennis met 
het “ijzeren repertoire” van de 
grote klassiekers. Zoals wel vaker 
bij mensen die een tweede studie 
doen, was ik bloedfanatiek. Ik 
zat altijd vooraan, studeerde me 
suf. ’s Avonds ging ik voor een 
habbekrats naar de Ijsbreker, 
het Concertgebouw of de opera. 
Ondertussen schreef ik ook nog 
voor Klnk, het blaadje van studie-
vereniging ragtime, en volgde ik 
een cursus muzikale journalistiek 
in Utrecht bij eddie Vetter.’
toch waren er ook dingen waar 
derks zich aan stoorde in haar 

studie, zoals het snobisme van sommige 
docenten. Veel onderwerpen werden be-
kend verondersteld, terwijl zij nu juist was 
gekomen om daarover te leren. Ook viel het 
derks op dat er nauwelijks aandacht was 
voor vrouwelijke componisten. Wie daar 
wat van zei, werd meewarig aangekeken. 
die laatste omissie zette derks persoon-
lijk recht in haar scriptie, waarvoor ze 
vrouwelijke oprichters van nederlandse 
ensembles interviewde. Ze studeerde cum 
laude af, maar legde het aanbod om te 
gaan promoveren naast zich neer. In plaats 
daarvan rolde ze de journalistiek in. eerst 
bij Muziekjournaal entr’acte, later bij het 
algemeen Dagblad en verschillende tijd-
schriften, blogs en radioprogramma’s. naast 
haar werk als journalist schreef derks een 
biografie van reinbert de Leeuw die bin-
nenkort verschijnt, en treedt ze geregeld op 
als moderator en inleider.
Over de positie van de klassieke-muziek-
recensent anno 2013 heeft ze een dubbel 

gevoel. enerzijds gebeurt er ontzettend veel, 
vooral op internet. Maar de gespecialiseerde 
blogs die daar ontstaan betalen nauwelijks 
en bedienen slechts een nichepubliek. 
‘dat baart me wel zorgen. Cultuur en klas-
sieke muziek worden steeds meer verdreven 
uit het grote publieke domein. toen ik 
jong was, kreeg je muziekles op school. 
Op televisie had je mensen als Godfried 
bomans en Pierre janssen, die het volk op 
een lichtvoetige manier lieten kennisma-
ken met kunst en cultuur. Als reinbert 
de Leeuw een optreden gaf of een plaat 
uitbracht, verschenen er grote stukken in 
de kranten. tegenwoordig heeft de gewone 
man of vrouw nauwelijks meer kans om met 
klassieke muziek in aanraking te komen. 
Korte items in De Wereld Draait Door 
uitgezonderd.’ 
Het standaardverweer van programmama-
kers – het publiek wil het zelf niet – gaat er 
bij derks niet in. Met stemverheffing: ‘Het 
publiek wéét niet wat het wil. je moet het 
iets durven geven. Het beste voorbeeld vind 
ik nog altijd het residentieorkest. dat was 
jarenlang heel progressief in de program-
mering, en de zalen zaten tjokvol. Op een 
gegeven moment ging de programmeur 
weg, en begon men zich zorgen te maken 
over de koers. toen werd er toch maar weer 
beethoven, Mahler en brahms geprogram-
meerd. Vervolgens bleven de mensen weg. 
dat cateren voor wat het publiek wil, werkt 
volstrekt averechts. Wat is er nu leuker dan 
dat je iets krijgt wat je nog niet kende, en 
denkt: wow, wat een ontdekking!’ •

Andere muziekpublicisten  
die aan de UvA studeerden:  
www.uva-alumni.nl/muziekpublicisten.
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ThEA DERKS  
– 1953
http://theaderks.wordpress.

com

•	 1976 Engelse taal-  

en letterkunde Rug

•	 1977-1992 docent Engels

•	 1987 oprichting band Tess

•	 1996 muziekwetenschap 

cum laude

•	 1995-heden medewerker 

muziekjournaal entr’acte 

en andere muziekbladen/

blogs

•	 1996-heden programma’s, 

interviews en reportages 

voor Radio 4

•	 2013 biografie Reinbert 

de Leeuw

MENNO pOT  
– 1975
www.mennopot.com

•	 1997 stage AT5

•	 1998 Culturele studies, 

variant Publicistiek

•	 1998-heden medewerker 

de Volkskrant

•	 2011-heden medewerker 

en columnist muziek.nl

•	 2012 gastdocent popjour-

nalistiek fontys Hoge-

school, utrecht

•	 boeken: Vak 127 (debuut-

roman over het leven van 

een Ajax-supporter, 2005), 

de derby (2008), Sporen 

van ajax (2012)


