• 'T hoge woord moet er maar uit; al met al lees ik nu
'n jaar of 7 't grootste ochtendblad van Nederland, De
Telegraaf, om precies te zijn de zaterdageditie. Want
daarin hanteert Jip Golsteijn de pen. 'T is kinderachtig
je af te vragen wie 'de-beste-popjournallst-van-Nederland' is, maar als we ons dat op 'n onbewaakt ogenblik
zouden afvragen, wist Jip Golsteijn zich verzekerd van
'n plaats in de top-3. Eind ' 8 6 bundelde Jip Golsteijn 'n
aantal van z'n beste pop-interviews uit De Telegraaf in
't boek 'Warm Bier & Koude Vrouwen' (Teleboek
f 2 4 , 5 0 ) . 'IM boek dat door OOR terecht hogelijk werd
geprezen, 'Golsteijn kent z'n vak als geen ander,
sctirijft als de beste van z'n collega's: uit lezing van
"Warm Bier & Koude Vrouwen" blijkt hoe constant
hoog de kwaliteit
van Golsteijn's interviews
is..'
Kortom, het werd zoetjesaan tijd voor 'n ontmoeting
met Jip Golsteijn.
Als de trein Amsterdam begint te naderen, afremt, is
het Telegraafgebouw door een dichte mist aan het oog
onttrokken.. Drie kwartier later schuif ik aan bij Jip's
tafeltje in 'n restaurant aan 't Leidseplein.
chabot: na jarenlang alles wat los & vast zit in r&r te
hebben geïnterviewd word je nu zelf gevraagd om..
jip golsteijn: ik moet af & toe oppassen dat Ik de Ster
tijdens 'n interview niet ga zitten uitleggen hoe 't écht
in elkaar zit.
kan je 't nog opbrengen om de nieuwste lp van a-ha
aan te horen
ik hoor alles één keer, dan verdwijnt 't van m'n draaitafel. alles bij elkaar verschijnen er zo'n 12 platen per jaar
die ik in schoolcijfers een 8 of hoger geef.
je zit jaren in 'het vak', boeit 't je nog als 'n wegwerpgroepje je komt vertellen hoe ze de wereld 's even op
z'n kop zullen zetten
als ik 't niet deed zou ik toch maar de hele dag in de
kroeg zitten ouwehoeren met wildvreemden, nu doe ik
dat voor m'n brood, ik heb wel gemerkt dat geen 2
mensen 't zelfde zijn, maar dat 4 miljard mensen 't
zelfde zijn.
leg me dat 'ns uit, jip
de machinaties binnen 'n popgroep, of 't nou om jagger-richards gaat of bzn, zijn in essentie gelijk: wrijvingen tussen ego's, irritaties, haat, verbonden die gesloten worden om de macht & 't geld. of ze nou van texel
komen & geen succes hebben, of uit liverpool & op 5
continenten wereldsucces genieten, daarbij heb ik 't
voordeel dat ik altijd de absolute toppers spreek, & die
waren nooit zover gekomen als ze niets iets hadden. &
al zijn ze oliedom, 'n gesprekje van 'n uur is wel te
harden, zelfs al zou je de Ster privé onmiddellijk met 'n
tennisslag de goot in leggen als zo'n over 't paard getilde hondelul voor je stamkroeg stond, nou gedragen
ze zich bij mij keurig, want ze hebben te horen gekregen dat als je in ijsland, liechtenstein, belgië & holland
'n plaatje wil verkopen, dat je dan langs 'de telegraaf'
moet.
hoe raakte je bij 'de telegraaf' verzeild
ik begon in 1968. in m'n allereerste week werd het
telegraaf-gebouw bestormd, ik had avonddienst,
moest om 6 uur beginnen, maar kon er niet in tot de
politie de boel had vrij geveegd, 'de telegraaf' had geschreven dat de arbeider die op de dam was dood gebleven was overleden aan 'n hartaanval, de demonstranten hielden de versie aan dat ie door de politie was
neergeknuppeld. achteraf bleek dat we voor 't schrijven van de waarheid waren belegerd.
maar als je jong was in die 'revolutionaire jaren 6 0 ' ,
dan was je provo, zat elke avond bij 't lieverdje, beverig
je stickie proberend, voor 'de telegraaf' werken was
toch 'not done'?
ik beschouwde mijzelf als geïnteresseerde leek wat
provo betreft, ik kom uit 'n links gezin, dus voor die
anarchistiese splinter had ik grote sympathie, maar na
2 keer bij dat lieverdje te zijn geweest, had ik 't wel
gezien, er viel niet veel te beleven, bovendien, toen
provo op z'n hoogtepunt was moest ik in dienst, kwam
bij de mariniers, ik liet me keuren, & hoewel iedereen
ernstig naar s-5 streefde, kwam dat bij mij als arbeiderskind niet in me op. de mariniers, 't oudste keurkorps van nederland, opgericht door michiel de ruyter.
ik paste er totaal niet in.
hoe lang heb je erbij gezeten

21 maanden, ik moest nog nadienen ook, wegens desertie. ik had 'n meisje in engeland &..
er staat me iets bij dat je in dienst 'n bokscarrière
startte
ik besloot te gaan boksen toen ik hoorde dat er europese bokskampioenschappen voor militairen in triest
zouen worden gehouden, dat leek me wel wat. ik werd
4e bij de nationale kampioenschappen & kon 2 weken
met de ploeg naar triest, aan die bokservaring dank ik
dat ik later voor 'de telegraaf' bokswedstrijden mocht
verslaan, & daardoor leerde ik oa. cassius clay kennen.
vertel
ik ben, op rudi lubbers na, waarschijnlijk de enige nederlander die ooit in de ring stond tegen mohammed ali
& door cassius bijna van de wereld werd geslagen, ik
had veel titelgevechten van cassius clay verslagen
voor 'de telegraaf', z'n team kende me, vertrouwde
me. op 'n dag, 't was al in de herfst van clay's carrière,
staat cassius 20 rondjes te sparren om zich voor te
bereiden op 'n groot gevecht, hij is klaar, ik wenk naar
z'n manager van kan ik niet even, dit is m'n kans om
later tegen m 'n kleinkinderen te kunnen zeggen dat opa
nog tegen mohammed ali heeft gestaan, handschoenen aan, die ring in, cassius lacht, maakt wat schijnbewegingen, we dansen wat om elkaar heen, niks aan de
hand, zie ik dat ie z'n dekking wat hoog heeft, om geen
wilde tik op z'n gezicht te krijgen, zie ik dat z'n maag
open & bloot., voor ik 't wist stootte ik naar z'n.. pffoeoeoe hoorde ik de lucht uit z'n mond doen. dat is
alles wat ik me ervan herinner, want op datzelfde moment, bij zulke klasseboksers gaat dat in 'n reflex, m'n
arm verbleef nog in de buurt van z'n maag, de dekking
voor m'n gezicht was in geen velden of wegen., het
moet 'n onvoorstelbaar doffe dreun zijn geweest die op
m'n kaak plofte, ik weet er niet veel meer van, maar
weet wel dat ik 2 dagen volkomen uitgeteld in m'n
hotelkamer op bed heb gelegen, 'n kanjer, cassius clay,
'n hele héle grote.
je komt uit de jordaan, uit 'n soclalisties gezin
ik heb altijd pvda gestemd & zal dat, als er geen gekke
dingen gebeuren, blijven doen.
hoe ligt jouw politieke voorkeur binnen 'de telegraaf'
geen probleem, er is 'n intern onderzoek gedaan &..
3 0 % van de redaktie van 'de telegraaf' stemt links.
wat vind je van 'n leo derksen of henk van der meyden
ik lees ze niet of nauwelijks, heb daar geen affiniteit
mee. ik ben 'n eenmansbedrijf binnen de krant.
hoe schat je de opinie van 'de telegraaf' in
'de telegraaf' ventileert heden ten dage een gematigd
rechts standpunt.
het is 'n goeie werkgever
nee, het is 'n uitstekende werkgever, arbeidsonrust
kennen wij niet, er wordt goed betaald, er heerst 'n
prima werksfeer..
ga ik over naar je pop-pagina's, hanteer je 'n bepaalde
formule voor 't samenstellen van je pop-gedeelte, of
kies je simpelweg wat je leuk vindt
er is absoluut geen formule, in de praktijk werkt 't zo: ik
zie aan de hitparade wat mijn publiek zou kunnen interesseren. daar bedien ik ze ook in. rücksichtlos. alles
kan er in beginsel in als 't succes heeft, daarnaast hou
ik een grote ruimte voor dingen die naar mijn gevoel
klasse hebben, maar niet het grote publiek aanspreken
& dan heb ik de zg. 'freak'-ruimte, waarin iemand als
hank williams junior, die met import mee nog geen 500
platen per jaar verkoopt in nederland, aan bod komt. af
& toe acht ik 't tijd mensen erop te wijzen dat zoiets
bestaat.
bruce Springsteen
Springsteen is de enige echte keeper of the flame. &
dan vind ik 'm nog altijd lang niet zo goed als elvis,
beatles, little richard, of jerry lee lewis, maar Springsteen is 't allerbeste dat we de laatste 1 5 jaar hebben
gehad, & de meest integere.
vroeger had r&r te maken met verzet, rebellie, jeugd
contra autoriteit
r&r begon als teener-revolutie, maar is inmiddels op
leeftijd gekomen, & big business geworden. & als
kunstvorm erkend, zoals ook film pas 20, 30 jaar na 't
uitvinden ervan werd erkend als kunstvorm, r&r zal
zich ontwikkelen zoals film dat deed, met in beginsel 'n
publiek tussen de 1 5 & 35. maar ik stel me zo voor dat
ik op m'n 70e met m'n vrouw naar las vegas vlieg om

jagger & mccartney 'n diner-show te zien doen. & ik
vind 't dan nog steeds prachtig, betreur niks.
hoe oud ben je, jip?
41.
had je in je leven 'n doel voor ogen
een doel? nee. ik had altijd de hoop te worden erkend
als gedegen vakman, daar ben ik naar mijn gevoel ruim
10 jaar terug al in geslaagd, ik heb natuurlijk ook 'n
zwarte kant aan m'n zieltje, maar., ik hou van 't idee
van de illusieloze professional. & ik heb geweldige bewondering voor overlevers. ik geloof dat ik er langzamerhand ook eentje ben.
hoe zwart is de zwarte kant van jouw zieltje
pikzwart, maar ik laat 'm nooit naar buiten, william
burroughs, hendrix, hank williams sr., ik heb geen enkele moeite me met die figuren te identificeren, hoewel
ik de deur die zij openen zelf zou dichtlaten. dat laatste
stapje., elke artiest, ook boksers, stuntmannen, heeft
meer zwarte plekken op z'n ziel dan 'n normaal mens.
publiek, pers, managers, producers, hebben de funktie
de door god wat raar samengestelde artiest heel te
houen & niet over 't uiterste randje te laten gaan. grof
gezegd: ieder mens heeft én 'n doodsverlangen én
'n instinkt tot overleven, bij 99 van de 100 mensen is
dat goed in balans, maar bij artiesten ligt die verhouding scheef, & bij de hank williamsen & klaus manns
ligt dat zelfs dramatics anders.
kan je je privé-leven combineren met je liefde voor r&r
ik leef 19 jaar bij dezelfde vrouw, waarvan 17 jaar getrouwd, & heb 'n prachtdochter van 14. ik weet zeker
dat 't ultieme geluk niet in r&r te vinden is; het grote
geluk zit in dingen als liefde, vaderschap, plezier in je
werk. ik koester m'n privé-leven. ik geloof niet in 't instituut huwelijk, maar geloof heilig in m'n eigen huwelijk. ik was kwa levensstijl 'n rock & roller, ik dank
'n groot deel van m'n stabiliteit aan haar. als we twéé
meningsverschilletjes hebben gehad In 19 jaar is
't veel; als we 5 keer, ik zweer 't bij god, 5 keer met
stemverheffing tegen elkaar hebben gesproken is 't
aan de hoge kant. we hebben nooit ruzie, hebben elke
dag sex, 't aantal buitenechtelijke relaties is tot 'n absoluut minimum beperkt gebleven, m'n dochter is 'n
tof wijf., that's it.
hoe kijk je tegen dit bolletje waar we op zitten aan
de planeet aarde is een open inrichting, 'n gekkenhuis,
waar de gekken de inrichting bestieren, deze flauwekul
om ons heen serieus nemen is dodelijk, dat doen we
dus niet, beginnen we niet aan.
nick cave
dat zou 't dan moeten zijn. machtig interessant hoor,
cave & hij lijdt heel wat af op 't podium naar eigen
zeggen, maar je moet toch nuchter vaststellen: hij kan
niet zingen, niet spelen & geen songs schrijven, dus 't
zal nooit wat worden, 'n zeer middelmatig talent als
kim wilde biedt oneindig veel meer troost dan mensen
als meneer cave in hun hele leven zullen doen.
punk..
punkrock, reli-pop, cowpunk, die dingen bestaan niet
werkelijk, in 1976 zomaar in wilde weg aan de gang
gaan &, erger nog, doen alsof 't net uitgevonden is..
dat is buitengewoon ergerlijk voor vaklui, met punk in
'76 is alles begonnen, wat 'n onzin, onzin, onzin.
kwam punk uit engeland dan was 't the who circa '65,
kwam 't uit amerika dan was 't the velvet underground
uit '66. & al schreven alle blaadjes dag in dag uit dat
the clash & sex pistols wel eens eventjes die hele 'old
wave' zouen opruimen; genesis, phil collins, rod Stewart, yes, elton John, queen, peter gabriel & noem
maar op, ze zijn nog steeds van de partij, sommigen
met meer succes dan ooit. je kan de revolutie wel uitroepen, maar als 't volk de revolutie niet wil., 't was
waanzin om van punk '77 een revolutiejaar a la 1917
te maken. punk., 't zal de wereld toch aan z'n réét
roesten, laat me niet lachen.
zo'n 30 jaar zijn we aan de gang., wat vind je van de
popmuziek die nederland voortbrengt? is 't wat. of is 't
puin?
nederlandse rock & roll stelt, herman brood & bennie
jolink van normaal even daargelaten, geen ene moer
voor.
leg uit
kijk naar de muziek die na de oorlog emotioneel 't
meest losmaakte bij 't grote publiek & 't best verkocht.
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Deense Top 1 O-hit met Long Tall Ernie Treffers
dan zijn er maar 4 grote groepen, george baker & z'n
selection, the cats, pussycat & bzn. je hoeft geen groot
deskundige te zijn om te zien dat 't dan gaat om, géén
sex, géén act, doe-maar-gewoon-dan-doe-je-gek-genoeg, & mooi zingen. & dat is de énige, onvervreemdbaar nederlandse variant op rock & roll die er iets toe
doet in termen van emotie, soul & commercie, oneindig
veel belangrijker dan fatal flowers, voor één song van
the cats of bzn kan je 't complete oeuvre van de nederlandse punk zó in de lek laten zakken, om maar 's 'n
mooie nederlandse rivier te noemen. & dan kan ik je
nog in vertrouwen zeggen dat ik nog nooit zoveel sex,
drugs & rock & roll heb meegemaakt als bij the cats.
meen je dat nou
al die groepen zijn in isolement ontstaan, & in bolwerken van katholicisme; ze hebben een lotsverbondenheid, gevoel voor theater & melodrama, & 't minderwaardigheidscomplex waardoor ze bij elkaar horen &
de wereld wel eens even 'n poeppie zullen laten ruiken.
al die bands zouden in amsterdam, rotterdam of den
haag binnen 't jaar uit elkaar zijn geknald, maar zij hebben alles overleefd. & daarbij leverden ze alle 4 prestaties, ook artistiek, waar je niet om heen kan. als je
althans bij machte bent om daar met onbevooroordeeld
oog naar te kijken, goed, ze nodigen met hun levensstijl
& isolement niet uit om daar 's lekker in te duiken zoals
bijvoorbeeld nick cave, maar je vindt er exact hetzelfde, net zo duister & donker., toen de earring al de
beste band van nederland was, & 'n voorzichtig wijntje
dronk, & wel 'ns 'n strootje rolde, had je bij the cats al
een acid-slachtoffer a la syd barrett, kraakten alle al 1 5
jaar bestaande huwelijken in hun voegen, was de stemming onderling slechter nog dan ie ooit bij de stones of
the who was, & kwamen ze met geslachtsziektes thuis
waar de dokter in volendam nog nooit van gehoord
had. & dan nóg bestaan & muziek maken.. & als the
cats zouden willen, dan wél voor 'n zaaltje met 7 a
8.000 man per avond, nog altijd, nü. & de nederlandstalige rock & roll is natuurlijk niét 'het goeie doel', maar
vader abraham, dét is de nederlandse rock & roll.
dan ben je vast ook niet erg gecharmeerd van de popjournalistiek in ons land
mijn I e aanvechting is te zeggen, 't stelt geen fuck
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voor. maar m'n collega's kunnen er niet al te veel aan
doen. nederland stelt geen fuck voor, & de taal helpt
ook al niet erg. we schrijven over iets dat ons in beginsel wezensvreemd is. onze popjournalistiek is 'n allegaartje van al dan niet getalenteerde idioten die., wel
heb ik respekt voor jan donkers, rik zaal, & iemand als
bert van de kamp. wat de dagbladpers betreft; ik heb
'n bloedhekel aan die kwaadaardige 'Volkskrant'-toon.
dat irritante betweters-stemmetje, dat nóóit ongelijk
willen bekennen. & die existentiële boosheid van ze dat
de wereld niet zo in elkaar zit als ie volgens hun had
moéten zitten.
jip, jouw eigen omzwervingen op 't pad der lichte muziek mogen ook niet onvermeld blijven, wat heb jij allemaal op je geweten?
ik heb 12 Ip's geschreven, dan wel geproduced. 12
jaar geleden ontmoette ik op de krant ton de zeeuw, 'n
beroepsmuzikant, ik was ook korte tijd beroepsmuzikant, in the misfits, we verdienden ons brood op wijnfeesten in duitsland, walsen & rock & roll-classics spelend voor die moffen, we waren aantoonbaar slecht.
voor die tijd was 't nog nét acceptabel, maar meer ook
niet., ton zat achter m'n reet aan van ik heb 3 liedjes,
schrijf er even 'n goeie tekst bij & wanneer maken we
'n plaatje, in 1975 maakten we met onze eerste 15
composities een lp, met de volendamse zanger &
dorpsonderwijzer specs hildebrand. we dachten, dit
wordt 'n hit, maar wisten nog niet dat je daarvoor alle
konten van alle rob outs ter wereld moest kussen, dat
konden we niet doen, wilden we ook niet. vanaf dat
moment was onze carrière al afgelopen voor Ie goed &
wel begonnen was.
nooit eerder hoorde ik van specs hildebrand
ik leende die naam uit de 'bob evers'-serie van willy
van der heide, arie roos, jan prins & bob evers hadden
in 't boek 'hoog spel in hong kong' te maken met een
juwelendief die specs hildebrand heette., ik ben daarna
met 'n contingent voldendammers lower dan low budget platen gaan maken, platen met specs, met g.t.
walls, 2 platen met polly, joan ellis, de zangeres tania..
ik kan je met genoegen meedelen dat alles grandioos is
geflopt, maar inmiddels hebben we 'n financier in volendam gevonden, 'n jongen die 'n garage heeft & ben-

zinepompen exploiteert, om 'n kerstplaat te maken
met specs hildebrand. dus onze carrière is voorlopig
gered.
jip, m'n oren klapperen
ik heb 500 songs geschreven, waarvan er 140 op de
plaat staan, enkele songs zijn opgenomen door the
cats & oscar harris. & ik heb met arnie treffers nog 'ns
'n deense top-10 hit gescoord., de I e lp met specs
hildebrand, die 'file under popular' heette, brak 't officiële diepterecord dat ariola-nederland sinds ik meen
1948 had staan, wij verbeterden dat record, 476 verkochte exemplaren van 'n solo-lp van 'n saxofonist van
the skymasters, royaal, toen mochten we bij basart 'n
plaat opnemen, & toen braken we bij die maatschappij
ook hun diepterecord aan verkopen, sindsdien is 't
modderen gebleven, er waren platen bij die absoluut
nérgens zijn besproken, de 2e lp van polly, is nergens
één noot van gedraaid, die plaat is zelfs door vrienden
& bekenden niet gekocht, maar we gaan rustig verder.
je bent geen gebroken man
welnee, ik beschouw 't als kunst. & je weet, dan mogen de verkopen geen énkele rol spelen, er gaan wel
tonnen inzitten, maar., als ik zo'n plaat in m'n kast zie
staan, bestaat ie, ben ik tevreden, dan is het gebeurd.
je hebt 'n aardige reputatie opgebouwd als 't om koning alcohol gaat
'n paar kopstootjes & ik zie geheid de zon opkomen.
sex & drugs & rock & roll
't is 'n ijzeren wet, die voor alle culturen geldt; heb je
voedsel, water & 'n dak boven je kop, dan blijft er niets
anders te wensen over dan sex, drugs & rock & roll.
kortom, alles wat afleidt van de verschrikkelijke werkelijkheid, alles wat je even doet vergeten dat er geen
antwoord is op de grote vragen, voor sommigen is dat
onaanvaardbaar, dat zijn de zoekers, maar mijn karakter.. ik weet dat er niets te vinden is. er komen geen
antwoorden. & de wereld is niet zo ingericht dat er 'n
scheiding wordt gemaakt tussen heiligen & spitsboeven. ik koester zelfs de illusie te vermoeden hoe 't
grote geheim..
vertel
ik neem aan, & dit is serieus, dat..
ft

