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Vaccin
Ik kocht De Telegraaf omdat vrienden mĳ hadden gewezen op
een stuk waarin hun zoon, Eelco van Anken, zĳn zegje mocht

doen over de mogelĳkheid om snel en relatief
eenvoudig een vaccin tegen het coronavirus te
ontwikkelen.
Eelco kan het weten. Hĳ was een briljante

student celbiologie, al jong gepromoveerd en
zo ver in de wetenschap vooruit dat
Nederlandse universiteiten hem geen baan
konden bieden. Nee,fundamenteel onder-
zoek… dat hadden ze liever niet.
Hĳ week uit naar Amerika waar hĳ aan de slag kon als hĳ zĳn

eigen centen meebracht en belandde ten slotte in Lombardĳe,
waar hĳ sindsdien onderzoek doet en van nabĳ de Italiaanse
crisis meemaakte.
Alles is corona tegenwoordig, zelfs je vriendschappen raken

ermee besmet, al ken ik nog maar één ziektegeval in mĳn
omgeving en dat liep goed af. Niettemin volg ik nauwgezet alle
coronanieuws om te ervaren hoe ingrĳpend het virus mĳn
realiteit naar zĳn hand zet met woorden als quarantainekapsel,
contactberoep, uitbraak management team, mondkapje, social

distancing en de anderhalvemeter-samenleving. Je kunt er
langzamerhand een heel woordenboek mee vullen.
Het virus herschrĳft op deze manier onze omgangstaal en

maakt van onze ‘werkelĳkheid’, van wat wĳ voor ‘werke-
lĳkheid’ hielden, een ándere werkelĳkheid, een vreemde

werkelĳkheid, een werkelĳkheid die om een
ingrĳpende aanpassing vraagt, willen we
overleven.
Voor die gedachtegang is niet iedereen even

gevoelig denk ik, en dat zou wel eens de
oorzaak kunnen zĳn van de problemen die ons
wachten als de teugels verder worden gevierd.
Nu al nemen veel mensen het niet zo nauw

met de regels. Alsof ze in een andere werkelĳkheid leven, een
werkelĳkheid die niet door woorden wordt beïnvloed.
Het is in een oude kwestie. We denken op school, thuis, op het

werk en vooral in de politiek ons reilen en zeilen met woorden
te kunnen regelen, maar we snappen niet dat hele
volksstammen daaraan geen boodschap hebben. Alleen de
praktĳk. Wat je ziet is wat je hebt.
In China is de luchtvervuiling al weer even erg als voor de

uitbraak van het virus. Het vaccin van Eelco bestrĳdt straks
misschien het virus, maar het maakt de mens niet beter.
Willem Kuipers wiewiewie.nl

D e eerste exemplaren maart/april
2005 zien eruit als kladjes, maar in
de loop van maanden begint er

vorm in te komen. De aanleiding voor de
start van de Volksknar was mĳn gedachte
dat oud-collega’s elkaar alleen tegenko-
men op afscheidsbĳeenkomsten en begra-
fenissen. Te weinig vond ik, we hebben
een te lang verleden met elkaar om zo-
maar te vergeten.

De sleutel vond ik in een serie cartoons
die ik jaren geleden in werktĳd, als er
even niks te doen was, had getekend van
mĳn collega’s, met de balpen op kopĳpa-
pier. Mooie gelegenheid om die eens te
laten zien en er een quiz aan vast te kno-
pen: wie herkent wie? Gaandeweg schreef
ik er herinneringen aan vast over de be-
doelde collega’s.
In november 2005 kreeg ik Han van
Gessel aan de telefoon. ‘Je hebt iets
moois in je handen’, riep hĳ. ‘Ik wil het er
met je over hebben.’ Van toen af ontstond
er een intensieve samenwerking tussen
hem en mĳ. We vulden elkaar aan: hĳ als
de denker en bedenker van allerlei series en

onderwerpen, ik als de doener, de uitvoer-
der, die zich steeds meer ging verdiepen in
de opmaak van de Volksknar. Vriend en
vormgever Kees Reniers (die ook de websi-
te maakt) hielp mĳ aan een professioneel
programma voor de vormgeving.
Han van Gessel bedacht onder andere de

serie Broeinest, waarin oud-collega’s be-
schrĳven hoe zĳ in de jaren zeventig en
tachtig — toen de Volkskrant naar een
hoogtepunt toe groeide — de journalistiek

bedreven. In sommige opzichten zouden
we ons daarvoor nu schamen, maar het
waren mooie tĳden. Hĳ bedacht ook de
serie Jonge Aanplant, waarin nieuwe re-
dacteuren van de echte Volkskrant zich
konden introduceren. Doel: de band be-
houden met de redactie van de Volkskrant.
Han overleed in juli 2013. Dat was echt

een verlies.

Maar er dienden zich medewerkers aan:
Maurits Schmidt, eigenlĳk van Het
Parool, Adriaan de Boer, die jarenlang
met Han had gewerkt bĳ boekenbĳlage
Cicero, Peter van den Berg, Joris Cam-
melbeeck, Jan van Capel. Later kwam
Willem Kuipers erbĳ als taalcolumnist
op de voorpagina.

Zo konden we verder.

Vanaf het begin is de Volksknar altĳd
gratis verspreid. Maar naarmate we beter
werden, namen ook de kosten toe, zodat
we na enkele jaren besloten een kleine
bĳdrage te vragen, een tientje per jaar.
Het aantal abonnees was in de tussentĳd
tot rond de driehonderd gegroeid – een
derde leverde een financiële bĳdrage en
daar konden we het goed van doen.
We kwamen tot de onwaarschĳnlĳke

frequentie van eens per veertien dagen.
Bĳ het verminderen van het aanbod (we
hadden bĳna iedereen al beschreven) be-
sloten we in 2018 om 'eens per keer’ te
verschĳnen, als het zo uitkwam.
De laatste tĳd gebeurt dat ook, en het

blĳkt (on)regelmatig zo uit te komen,
mede sinds Corona haar intrede deed.
Houd moedig vol, kregen wĳ van vele

kanten toegewenst.
Wĳ houden moedig vol, eens per keer.

Jacques de Jong

volksknar.nl

Na vĳftien jaar heeft de Volksknar een eigen website. De Haar-
lemse vormgever Kees Reniers heeft deze uit eigen beweging aan-
gepakt tĳdens zĳn werkeloze uren in coronacrisis. Handig, alle
nummers makkelĳk te vinden, leuk om doorheen te bladeren.

Website voor vĳftienjarig clubblad
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P ETER BRUSSE (84) is veel langer
(35 jaar) terug dan weggeweest
(21jaar). En dan laat hĳ achteraf ook

nog eens weten niet langer dan een maand-
je op de redactie te hebben gezeten. Dat
was ter introductie bĳ de Volkskrant voor-
dat hĳ in 1964 correspondent in Londen
werd. Daar kwam later het correspondent-
schap voor het NOS Journaal bĳ, en zo ge-
schiedde het dat hĳ bĳ terugkomst in 1985
meteen vreemd ging: Peter werd hoofdre-
dacteur bĳ het NOS Journaal, en twee jaar
later adjunct-hoofdredacteur bĳ Elsevier.
In breed spectrum heeft hĳ voor tal van
omroepen gewerkt, boeken geschreven.
Tot de coronacrisis reisde hĳ stad en land
af met voordrachten over de Brexit.
Niettemin heeft hĳ zich altĳd zeer ver-

want gevoeld met de krant. Als onver-
moeibaar, aangenaam causeur is hĳ op an-
derhalve meter nauwelĳks te onderbreken.
Hĳ herinnert zich desgevraagd een anek-

dote uit het kroningsjaar van Beatrix. Ad-
junct Jan Blokker had hem als speciaal,
kritisch, humoristisch, ietwat koningsge-
zind verslaggever even teruggehaald. Voor
het stuk posteerde hĳ zich in een kamer
van de hoofdredactie, schreef met potlood
zĳn verhaal en belde het door naar dicta-
foon, in de kamer ernaast. ‘Ik typte nooit,
dus dat kan zeker zo geweest zĳn.’
Zo herinnert hĳ zich ook dat hĳ ooit zei:

‘Mĳn beste stuk moet ik nog schrĳven.’
Grinnikt: ‘Klopt ja, nog steeds. Altĳd zó
bang geweest.’
En ook, eerder: ‘Sport? Na het wakker

worden rek ik mĳ uit als een kat. Dat is ge-
noeg.’ Peter: ‘Ik weet nog waar ik dat zei;

Tegen Jan Lenferink. In een uitzending
met Adèle Bloemendaal.’
Nog steeds weet hĳ goed wat hĳ in Ne-

derland aantrof toen hĳ in 1985 na 21 jaar
terugkwam uit Londen. In de mailwisse-
ling vooraf geeft hĳ al een aantal punten
aan, die dienen als aandachtspunten voor
ons gesprek. Allround journalist Peter stelt
als het ware de vragen aan zichzelf.

‘Heel anders was het. Ik begon in 1964 bĳ
een katholiek, conservatief dagblad voor
Nederland, de Volkskrant, jawel, na mĳn
eerste twee journalistieke jaren bĳ de toen
al wat vrĳgevochten Haagse Post van
G.B.J. Hiltermann. Met Armando. Joop van
Tĳn. Simon Vinkenoog. Cherry Duyns. De
Beatles waren net in Nederland geweest.
Ik had het lef bĳ de Volkskrant te zeggen
dat ik ze wel goed vond. Dat was niet de
bedoeling. Ik moest stukjes vertalen in de
nacht. Een bekende schrĳver had zelf-
moord gepleegd. Dat schreef ik op, zelf-
moord. Mocht niet. De chef Nacht ging uit
z’n bol!’
‘Joop Lücker, die me had aangenomen,

was net weg. Raar verhaal. Op basis van
mĳn sollicitatiebrief kwam hĳ op zondag-
morgen bĳ me langs. De winkels waren
dicht, ik bakte een krentenbrood. Hĳ stelde
vast dat ik niet naar de kerk ging, en niet in
dienst was geweest. Ik zou nog horen. De
directeur van de krant, Jan Gründmeĳer,
blokkeerde buitenlandse benoemingen.
Slaande ruzie. De grote Lücker begon te
huilen. Hĳ wilde me in Engeland hebben.
Hĳ belde me: ‘Doe maar wat de krant zegt.’
Zo kreeg ik alsnog Londen.

We slaan even 21 jaar over, en dan komt
Peter terug, in 1985. Waarom niet bĳ de
Volkskrant? ‘Ik was gevraagd voor de
hoofdredactie van het NOS Journaal. Jan
Blokker had gewild dat ik hem opvolgde
als adjunct-hoofdredacteur. Ik zag dat niet.
Mĳn vrouw was overleden, ik zei nee.
Toen de NOS mĳ vroeg dacht ik: moet ik
maar doen. Nee, ik was absoluut niet uitge-
keken in Engeland.’
Maar wat trof hĳ aan hier? ‘Het was een

heel andere maatschappĳ. Ook politiek.
Ander soort mensen. Vakmensen hier. En-
geland was theater. Hier niet. Rustig, dor.
Als hoofdredacteur bĳ het Journaal zei ik:
wat doen we met de verkiezingen? Niks,
gewoon, reageerden ze. Als iemand iets
belangrĳks heeft, melden we dat wel. Ik:
we moeten de campagne toch verslaan? Ik
zag dat als een Tour de France: iedere dag
een etappe. Vonden ze flauwekul. Zo had-
den ze het van mĳn voorganger Ed van
Westerloo geleerd.
‘Margaret Thatcher ging in de wei zitten,

met lammetjes. Droeg jurken in de kleur
van haar stemming. Kleding was haar wa-
pen! Daar mocht ik niet over schrĳven
hier, van de feministen. Maar zĳ speelde
ermee. Goed, dat zĳn ze, we, dan toch
maar gaan doen bĳ het Journaal. Heel
kalmpjes. De politici vonden het wel leuk,
al had Lubbers er de meeste moeite mee.
‘De politiek speelde ook niet op het Jour-
naal in. Ze hielden toespraken om acht
uur. Die konden we dus niet uitzenden. In
Engeland deden ze álles om het Journaal
te halen. Je dacht toch niet dat de IRA
een bom liet ontploffen ten tĳde van

In Terug van weggeweest
spreken we Volkskrantcol-
lega’s die na een buiten-
lands correspondentschap
zĳn teruggekeerd in Ne-
derland. Brandende vraag:
wat was voor hen in de
tussentĳd hier veranderd
en hoe reageerden ze
daarop?

Peter Brusse, voorheen correspondent Londen

'Ik heb het nieuws persoonlĳker gemaakt'



Mĳn fifteen minutes of fame
liepen uit tot bĳna een halfuur.
Zo lang duurde op Bevrĳ-
dingsdag mĳn tv-optreden in
Met het mes op tafel, de ken-
nis- en blufquiz van Omroep
Max. Ze begonnen met het
goede antwoord op een ge-
vraagde Londense concertzaal
(Royal Albert Hall) en eindig-
den bĳ mĳn vergeefse poging
een struik onbekende plantjes
te benoemen. De hele avond
bleef mĳn smartphone opge-
wekt piepjes produceren als
weer een vriend of kennis
(m/v) stomverbaasd bleek dat
ik niet wist hoe blauweregen
eruitziet.

Dat halfuurtje roem leek
trouwens niet veel langer dan
vĳf minuten te duren. Toen
had ik mĳn voorsprong op de
andere finalist, een mevrouw
die zeven ronden niets anders
gedaan had dan passen, ver-
speeld en mocht ik weer naar
huis, zonder 1500 euro maar
met een prachtige poster en

het leerzame kookboek van
Omroep Max. Helaas zonder
aan de bar een kletspraatje te
hebben kunnen maken met
mĳn natte droom Mylou Fren-
cken, die als een echte diva,
twintig minuten te laat zoals
het hoort, haar entrée in de
studio had gemaakt. Had ik
voor niks mĳn repertoire aan
openingszinnen (‘hé, ken ik
jou niet ergens van?’) met wat
sterke binnenkomers uitge-
breid. Dat feest ging niet door,
het is coronatĳd, aan de speel-
tafel van de quiz is vier keer
anderhalve meter tussenruimte
ingebouwd en een nazit is niet
meer mogelĳk.
Maar quizmaster Herman

van der Zandt gaf me, heel
sympathiek, bĳ de presentatie
van de kandidaten alle ruimte
om te vertellen over mĳn boek
De Meidoornstraat/portret
van een jeugd tussen kerk en
communisten tĳdens de weder-
opbouw, dat in november ver-
schĳnt bĳ Uitgeverĳ Oevers.
De Meidoornstraat is de straat

in Zaandam waar ik mĳn
jeugd doorbracht. Weliswaar
ben ik al een halve eeuw gele-
den vertrokken uit de Zaan-
streek, maar de straat heeft me
nooit losgelaten. Als gepensio-
neerde knar besloot ik het beeld
van die buurt uit mĳn jeugd te
reconstrueren. Ik interviewde
huidige en voormalige bewo-
ners maar ook architectuur-
journalist Jaap Huisman – ja-
wel, dezelfde! – ploos de his-
torie van de buurt uit en meng-

de een en ander met mĳn ei-
gen jeugdherinneringen. Een
Zaans boek, jazeker, maar vol-
gens uitgever Martĳn Cou-
wenhoven ook een metafoor
voor alle Meidoornstraten en
naoorlogse wĳken van Neder-
land. Dus straks in het hele
land bĳ de betere boekhandel
verkrĳgbaar.
Mĳn volgende fifteen minu-
tes of fame zĳn tĳdens het
Boekenbal 2021.

Martin Rep

het Journaal? Dat doe je twee uur er-
vóór, zodat het erin komt. O, zit het zo,

kreeg ik dan terug. En dan dat polderen
hier. Als je de aandacht van het volk wilt,
moet je theater maken. Het persoonlĳke
erin gooien. Niet dat oersaaie. Rut-
te heeft er inmiddels wel van
geleerd.’
Mogen we veronder-

stellen dat Peter daar-
van iets heeft meege-
bracht naar Neder-
land; moest Neder-
land zich aan hem
aanpassen in plaats
van omgekeerd?
‘Nou ja, Ad van Liempt

heeft ooit gezegd dat ik
dat persoonlĳke inder-
daad wel heb meegebracht,
kunnen doorzetten, ja. De keuze
van de nieuwsonderwerpen was hier an-
ders. Minder op de persoon, minder men-
selĳk, anoniemer, normatiever, abstract,
minder empirisch dan in Engeland. Maar
het kleine verhaal moest, pars pro toto, na-
tuurlĳk wel iets vertellen over het geheel.’
‘Nederlanders zĳn recht voor z’n raap.

Britten absoluut niet. Die zĳn allerharte-
lĳkst heel gemeen. Zĳ kunnen iets afkeu-
ren alleen door hoe ze zeggen dat iets mooi

is. Bĳ het Journaal lukte me dat niet. Ik
denk dat ik dat in Engeland heb geleerd:
een hekel eraan hebben iets rechtstreeks te
zeggen.’
Peter trof trof bĳ terugkomst ook het op-

geheven vingertje aan. ‘Wĳ zĳn
moralisten, ja. Ik ook. De we-

reld verbeteren. Nederland
is het enige land ter we-
reld waar het geweten
een rol speelt in de po-
litiek. Dat is het calvi-
nisme, tot in de Volks-
krant toe. Maar nu
niet meer.’
Heeft zĳn hoofdredac-

teurschap daarom zo
kort geduurd? ‘Ik kon

dat helemaal niet, joh. Ik
had naar Brussel gekund na

Engeland. Henri Faas stuurde
me later naar Elsevier. Met André Spoor.
Cees Nooteboom, Adriaan van Dis. De
oude abonnees liepen weg, Elsevier was
links-liberaal geworden. Mooi, geld ge-
noeg. Dat liep later weer terug, onder
Johan van den Bossche en Hendrik Jan
Schoo. Rechts, weinig cultuur, het moest
weer rendabel worden. Ik kon niet weg, ik
zat met een gezin. Dat zĳn geen leuke ja-
ren geweest. Schoo naar de Volkskrant,

Arendo Joustra van de Volkskrant naar
Elsevier: die was mĳ ook een beetje te
rechts.’
Is hĳ al met al weer in Nederland geland?

‘Ja. Toch een fantastisch land. De passie
voor Engeland is er nog wel; daarom ben
ik ook zo kwaad en teleurgesteld over die
Brexit. De Britten horen bĳ Europa, had-
den erbĳ moeten blĳven. Mĳn eigen terug-
komst is pĳnlĳk geweest: men vond mĳ
hypocriet omdat ik niet precies zei wat ik
vond, we begrepen elkaar niet. Nu denk ik:
zoals wĳ in Nederland politiek bedrĳven,
het zit wel goed in elkaar hoor.’

Bĳ terugkomst was hem ook de vernieu-
wingsdrift opgevallen. ‘Ja. Nieuwe brie-
venbussen. Nieuwe vuilnisbakken. Het
hele land was weer gemoderniseerd. Ne-
derland vernieuwt het uiterlĳk en denkt
dan dat alles nieuw is. Schuivende pane-
len. Als je het anders rangschikt, gaat het
wel weer. Typisch Nederlandse trek. Vol-
gens mĳ is dat niet zo, maar wat we wel
kunnen, is ongelooflĳk goed organiseren.
Franse, Portugese tomaten zĳn veel lekker-
der, de onze zĳn waterig. Maar ze zĳn, net
als oneetbare Edammer kazen, wél altĳd
waar ze gewenst zĳn. Dat kunnen wĳ.'

Maurits Schmidt

Martin Rep struikelt
op kennis blauweregen

⊳

Martin Rep bekĳkt thuis de uitzending Met het mes op tafel
van 5 mei, waarin hĳzelf optrad. Foto van zĳn website

https://www.martinrep.nl/zaan/331-meidoornstraat-oevers2.html
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Voorjaar
Met tranen van dooi in haar ogen
had zĳ de winter zien gaan
de kou nog een jas toegespeeld

haar wanten aan de wind uitgedeeld
en aan het open graf gestaan
van de allerlaatste donkere dag.

Toen ving uit de dood
het leven van voor af aan
ongeschonden leek het
tussen de smalle zon

en de flinterdunne maan.
Zĳ zag dat uit de laatste sneeuw

het bloesemen begon.

2014
Jan Paul Bresser 1941-2015

Gedicht Jan Paul Bresser geplaatst in wandelroute

E en gedicht van voormalig chef Kunst Jan Paul Bresser
(overleden in 2015) is vorige maand opgenomen in de
Wassenaarse Poëzie- en Wandelroute. Die bestaat sinds

vĳf jaar, tot dusver met negentien gedichten verspreid over Was-
senaar, met elk een eigen vormgeving.

Jan Paul is er inmiddels als twintigste Wassenaarse dichter in
opgenomen. Hĳ was niet alleen dichter, maar hĳ heeft ook enke-
le romans op zĳn naam staan. Hĳ was tevens een verdienstelĳke
kunstschilder.

Het initiatief voor het monumentje kwam van een vriendin van
Ineke Bresser. Samen met het bestuur van de Poëzieroute lieten
zĳ een ontwerp maken. Het resultaat is in de week van zĳn ge-
boortedag, 23 april, geplaatst en onthuld in klein gezelschap.
Ineke Bresser: ‘We hadden daar natuurlĳk een feestje van wil-

len maken of in ieder geval een passende bĳeenkomst om dit
monumentje voor Jan Paul te vieren. Maar gezien corona is dat
er niet van gekomen. Het staat aan het begin van het wandelge-
bied Lentevreugd . Het gedicht past goed in het landschap. Ik
ben blĳ met het resultaat.’

Ineke Bresser onthult het gedicht van haar overleden man in
wandelgebied Lentevreugd in Wassenaar.

G raag het verhaal van Adriaan
de Boer over gebouw Con-
cordia gelezen (de Volksknar

339). De tĳdsaanduiding ‘eind jaren
veertig’ in de aanhef is wel wat vaag
en bovendien is er sprake geweest
van een eerder onderkomen in Ams-
terdam waar het eerste nummer van
de Volkskrant na de bevrĳding ver-
scheen met als datum 8 mei 1945. Ik
nam er mĳn Emancipatie van een
dagblad uit 1981 bĳ om mĳn geheu-
gen op te frissen.
Op pagina 299 staat te lezen dat de
Volkskrant vanuit Utrecht eerst in
het gebouw van het Algemeen Han-
delsblad was ingekwartierd, voordat
ze op 19 mei 1945 in Concordia
trok. Daar stonden twee persen
waarop de na de bevrĳding verbo-
den nevenuitgave van De Telegraaf,
De Courant Het Nieuws van den
Dag, was gedrukt.
Dankzĳ niemand minder dan Joop
Lücker kon de krant al gauw ver-
huizen. Concordia was eigendom
van het Telegraaf-concern waarmee
de hoofdredacteur van de Volks-
krant als oud-redacteur van de door
een verschĳningsverbod getroffen
krant goed bekend was. Tot 1 maart
1950 was de Volkskrant voor het

zetten aangewezen op de nabĳgele-
gen zetterĳ van De Telegraaf die op
12 september 1949 weer mocht ver-
schĳnen. Dit betekende dat in het
najaar van 1949 en de eerste maan-
den van 1950 de Volkskrant voor
het redactionele gedeelte eigen zet-
machines moest regelen. Voor het
advertentiewerk, de stype-afdeling
en de rotatiepers bleef de krant aan-
gewezen op de buren.
Op pagina 283 van mĳn boek staat

een fraaie tekening van Jan Bou-
man. De dwarsdoorsnede laat zien
dat de mensen van de verschillende
afdelingen in ‘de Volkskrant-bĳen-
korf’ dicht op elkaar gepakt zaten.
Met ingang van 28 december 1964

kwam een deel en vanaf 1 juli 1965
de gehele oplage van de Volkskrant
van de rotatiepers in het nieuwe ge-
bouw aan de Wibautstraat. Omdat
Het Parool ook van die pers kwam
volgden Paroolmensen op enige af-
stand met argusogen hoe die naar
vertrouwd katholiek gebruik met
wĳwater werd ingezegend. Parool-
directeurWim van Norden stelde
hen gerust: de prachtpers zou er niet
van gaan roesten.

Joan Hemels
Foto Wim Ruigrok

Van wijwater zou de pers niet roesten



Bekneld
Wĳ woonden in Haarlem, in de uitbreidingswĳk

Schalkwĳk, in hetzelfde flatgebouw. Hans Emans -
eerst op Binnenland bĳ de Volkskrant, later naar de tele-
visie - was getrouwd met Lous en woonde op de achtste
etage en ikzelf - koppenzetter - met Henny op de vierde.
We gingen samen de nachtdienst in op die warme zomer-
avond in de maand juli, heel lang geleden, hĳ tegen de
dertig, ik tegen de vĳftig.
We stapten in het NSU’tje van Hans. In die tĳd reden

we vaak gezamenlĳk, om de beurt, en met onder anderen
Jos Schimmer, de kunstschilder die ’s nachts als opmaker
werkte om overdag te kunnen schilderen. De NSU was
een pienter wagentje: motor achter-, benzinetank voorin.
Opgewekt gingen we rond half acht op pad om weer

een krant te maken. We moesten om acht uur beginnen.
Het autootje pruttelde er lustig op los, tot we op de krui-
sing van de Haarlemmerweg en de De Vlugtlaan in Am-
sterdam een spontane ontmoeting hadden met een vĳftal
Franse schoonheden die ons verrasten met een daverende
kennismaking. De dames kwamen in hun auto de snel-
weg op, maar daar reden wĳ ook en dat hadden zĳ niet
gezien. Er volgde spontaan een dreun.
Het gevolg was dat ik met mĳn kop door de voorruit

ging (we hadden nog geen veiligheidsgordels). Hans zat
klem in het wrak en de benzine stroomde over onze be-
nen. Hier moesten we snel uit. Er stond al meteen pu-
bliek bĳ. En Amsterdammers zĳn behulpzaam en barm-
hartig, dus we werden er snel uit getrokken. Ook de jon-
ge Françaises werden uit hun ellende verlost.

Daar stond een bonte verzameling
‘schipbreukelingen’ op het grasveld
naast de Haarlemmerweg, met zoals
gewoonlĳk veel raadgevende omstanders. Zo
veel dat we niet in de gelegenheid waren nog even net-
jes met de Franse dames kennis te maken. Een ruime zie-
kenwagen bracht ons allen naar het ziekenhuis.
Het thuisfront en de krant kregen te horen dat het een

zwaar ongeluk betrof, waarbĳ ik ernstig gewond was;
Hans was er goed vanaf gekomen.
In het ziekenhuis ontfermde zich een bloedmooie

verpleegster over ons. Ik had een flinke bloedneus en een
gebroken brillenglas, in het ziekenhuis bleek ik ook nog
een lichte hersenschudding te hebben. (De zwaar geha-
vende bril was later voor mĳn creatieve dochtertje een
kans om het plaatje van een kikker in het montuur te
plaatsen. Zo zat ik voor aap met een bril met één glas en
een dooie kikker.)
Bĳ Hans was niets gevonden. De letsels van de Franse

meisjes bleken ook niet ernstig te zĳn.
Een taxi bracht ons naar huis. Onderweg vertelde de

chauffeur dat hĳ maar één oog had. De schrik sloeg me
om het hart. Ik had geen zin in nog een ongeluk.
Van slapen kwam niet veel meer toen we diep in de

nacht weer thuis waren.
De volgende dag vond de dokter een weekje rust vol-

doende voor mĳn herstel. Hans bleek later toch een ge-
broken voet te hebben en liep nog weken in loopgips.
Had hĳ toch nog een wit voetje gehaald.
Van de Franse meisjes hebben we nooit meer wat ge-

hoord. Maar dat vonden Lous en Henny niet erg.
Kas Kemper
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