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Joop Smits
uitvinder

Han van Gessel tijdens een rondleiding 
bij het bureau van Gerbrand Feenstra, 
onder onmetelijke stapels paperassen: 
‘Dit zijn de archieven van dokter Feen-
stra. Denk erom: een goed archief is 
heilig, als je er maar de weg in weet. 
Aan googelen heb je niets.’

Inzendingen aan: volksknar@gmail.com

Lisette Lewin: ‘Zeventig, onwezenlijk’

Lisette Lewin tijdens haar feestje, met achter 
zich Louis Houët op het accordeon. 

Foto Jacques de Jong

Hoe oud vind je zeventig?
‘Toen mijn opa zeventig was, vond ik 

hem stokoud. Zo voel ik me absoluut niet. 
Dat hoor je zo vaak. Het is onwezenlijk. 
Virtueel ben ik nog altijd vijftien, erg on-
zeker en met luchtkastelen, en ik dweep 
nog steeds met Doris Day. Als de werke-
lijkheid tot me doordringt, is het beangsti-
gend. De zomer is bijna voorbij. Binnen-
kort nadert de kerst en na nieuwjaar ben 
ik weer bijna jarig. Veel van mijn sociale 
leven speelt zich af op Zorgvlied of Het 
Oosten of op een andere dodenakker. Ik 
hoop dat ik er mee verzoend raak als mijn 
tijd gekomen is.’

Heeft het ook te maken met de manier 
waarop je tegen het leven aankijkt?

‘Blij dat ik leef, dat is wel eens anders 
geweest. Blij met wat ik heb, een fijn 
huisje met een tuin. Een paar vrienden 
(m/v) die echt iets voor me over hebben. 
Dat bleek wel op mijn verjaarsfeest. Daar 
waren nogal wat oude liefdes. Geen getob 
meer, heerlijk. En ik ben gezond, afklop-
pen!’

Hoe kijk jij tegen het leven aan op je 
zeventigste?

‘Hard werken, vooral aan romans die 
ik nog wil schrijven. Discipline!! Disci-
pline!! Dat blijft moeilijk. Het is vooral 
faalangst. Misschien leer ik het nog eens. 
Reizen. Genieten, ook niet zo makkelijk. 
Memento vitae, zei mijn vader in plaats 
van memento mori.’ 

Hoe oud was je toen je bij de Volkskrant 
kwam? 

‘Ik was pas negenentwintig geworden, 

dus het was najaar 1968. Ik zou me-
moires van vóór die tijd kunnen schrij-
ven onder de titel: U bent ontslagen. Ik 
werkte in keukens, op kantoren, maakte 
vertalingen, sjeesde als student, werkte 
bij uitgeverij Keesing (ontslagen), maar 
doorgaans begaf ik mij na het ontwaken 
laat in de middag naar café Hoppe op het 
Spui. Daar gebeurde gewoon álles! D’66 
werd er opgericht, Tien over Rood ook. 
Op  weg erheen, bij het Lieverdje, kon je 
een pak op je sodemieter krijgen met de 
rubber wapenstok. 

In Hoppe sprak ik veel met Bob Groen 
en Jan Bank. Aan de laatste heb ik mijn 
baan bij de Volkskrant te danken. Hij ver-
telde dat er op buitenland een vacature 
was en deed een goed woordje voor me 
bij Van der Pluijm. Hij heeft me gered van 
de definitieve ondergang.’ 

Hoe beviel het bij de Volkskrant?
‘Ik was opgetogen dat ik bij een krant 

mocht werken. Het was al van kind af aan 
mijn hartenwens geweest. Ik begon in de 
nachtdienst, ook al zo romantisch. De 
chef, Manus van Wordragen, behandelde 
me honds, maar dat droeg alleen maar 
bij aan de romantiek. Ik vond hem enig, 
helemaal het type van de film Frontpage. 
De anderen waren heel aardig, zoals Henk 
Strabbing en Hans Beynon. 

‘Ik moest alles nog leren. Zwetend, met 

een rooie kop zwoegde ik op samenvat-
tingen van buitenlandse telexberichten.  
Bijschriften maken vond ik leuk. 

Het mooiste was de nachtelijke aftocht 
na de dienst met de jongens van Binnen-
land en Sport naar de portiersloge van de 
Heineken brouwerij. Daar bevond zich 
het Paradijs. Buikjes en pijpjes vlogen 

door de lucht, je hoefde alleen maar te 
grijpen.’

‘Na zes weken ging het werk eigenlijk 
heel goed, vond ik. Ik had een paar grote 
stukken gemaakt. Tot mijn verbijstering 
kreeg ik mijn ontslag. Manus was al voor 
mijn komst pisnijdig geweest dat Pluijm 
hem met een leerling had opgescheept, 
dus veel kans had ik niet. Ook had hij het 
niet echt begrepen op het ‘Oude Volk’ zo-
als hij meermalen smaalde. Ik was niet 
katholiek en te wild naar zijn smaak. De 
redactiecommissie met Victor Lebesque 
kreeg het voor elkaar dat ik bij Stad het 
leerlingenjaar vol mocht maken.’

Met wie zat je daar?
‘O, dat weet ik nog precies. Ik zat in het 

midden met mijn rug naar Binnenland. 
Rechts van mij bij het raam zat Victor Le-
besque, die adjunct-chef was en mij het 
vak echt heeft geleerd, evenals declare-
ren. Links naast mij aan de gang zat Ben 
Haveman. Tegenover mij in het midden 
Bram Brakel, die ik een enorme rechtse 
klootzak vond en hij mij een links mis-
baksel (goedgekomen), links van hem 
Jan Heinemans, de chef die, áls hij bin-
nenwaaide, ook weer snel weg woei, en 
rechts van Bram, Joop van Schie. Schuin 
tegenover mij Henk Huurdeman met die 
prachtige ogen, en achter het glas Gerard 

‘Voor een misantroop als ik zijn hier veel 
vrienden’, merkte Lisette Lewin op tijdens 
een welkomstwoordje op het feest bij haar 
zeventigste verjaardag op 14 augustus in 
Amsterdam. Opvallende gasten waren er 
uit het verleden van de Volkskrant. Li-
sette heeft daar vanaf 1969 enkele jaren 
gewerkt op Buitenland en Stad, later ook 

voor Het Vervolg. Uit die tijd ontwaarden 
we Hugo Brandt Corstius (Stoker), Jan 
Bank, Martin Schouten, Louis Houët, Joop 
van Schie, Ben Haveman.
Later werkte ze voor onder andere NRC en 
Vrij Nederland. Vervolgens begon zij boe-
ken te schrijven. Jacques de Jong legde 
haar enkele vragen voor.

‘Ik dweep 
nog steeds
met Doris Day’
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Pâques van de kunstredactie. Nooit meer 
voor- of nadien heb ik me zo elke dag 
verheugd om naar mijn werk te gaan, of 
ik naar een feest ging. Ongelooflijk veel 
gelachen.’ 

Welke klus voor de krant herinner  je je 
het best en waarom?
‘Het was 11 juni 1969; elke dag was er 

wel ergens iets ‘bezet’  of een perscon-
ferentie van ongewassen langharigen dat 
alles anders moest, weetjewel. Die mid-
dag was er weer eens een persconferentie 
van de BBK, de latere BKR, Behoeftige 
Beeldend Kunstenaars of zoiets. Niemand 
had zin, dus de leerling moest maar even 
gaan kijken. Ernst Vijlbrief, (abstract en 
‘erotisch’ werk), gebloemd jasje, gebreid 
hesje erover, blond touwhaar tot op de 
schouders, snorbaard, stickie daartussen, 
verklaarde dat ‘het referentiekader plat 
moest’ en voordat ik het wist, waren we 
op weg naar het Rijksmuseum, waar we 
doordrongen tot de Nachtwachtzaal. We 
zouden de hele nacht blijven. Ik had nog 
niet gegeten en ik had dorst, maar geen 
nood, om een uur of acht werden manden 
omhoog gehesen met brood, boter, kaas, 
appels, als ik me niet vergis en thermos-
flessen koffie, bier en sigaretten. 

‘Op het tapijt pal onder het Grote Mees-
terwerk, werd een picknick aangericht, 
met een enorme smeerboel en in een wolk 
van sigaretten en joints. Ik genoot met 
volle teugen. Ik zat op een eeuwenoud 
kleed onder de Staalmeesters, naast Mar-
tin Schouten van het Handelsblad. ‘Met 
jou heb ik de mooiste nacht van mijn le-
ven doorgebracht’, zei ik later tegen hem. 

Het enige nadeel was dat ik er verslag 
van moest doen. Dat betekende dringen 
en duwen bij de telefooncel, en dan de 
hanenpoten in mijn bloknootje ontcijfe-
ren en in de hoorn schreeuwen. Doods-
bang dat ik het niet goed zou doen. Het 
bleek dat ik de opening van de krant had 
geschreven, met nog een overloop naar 
Binnenland. Op de vergadering werd ik 
geprezen, maar Van der Pluijm zei zuur 
dat het verkeerd was geweest er een leer-
ling op af te sturen.’ 

Wat gebeurde er dat je weg ging?
‘Joop van Schie nam de teleloon op, of 

ik bij Van der Pluijm kwam. Ik werd altijd 
in de zeik genomen, dus ik nam me voor 
nergens meer in te trappen. Nee, het was 
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Bram Brakel en Lisette Lewin: ‘rechtse klootzak en links misbaksel’.        Foto Jacques de Jong

‘De mooiste nacht
van mijn leven
met Martin Schouten’

echt waar! Het leerlingenjaar was om, zei 
Van der Pluijm, dus kras maar op. Ik kón 
het niet geloven. Ik had een prachtig plak-
boek, ook reportages en interviews voor 
Gerard Pâques. Huilend begaf ik mij naar 
Hoppe. Daar stond Henk Hofland, hoofd-
redacteur van het Algemeen Handelsblad, 
die een flinke borrel op had en informeer-
de of ik in staat was mij om negen uur 
’s ochtends ‘met schone nagels’ bij zijn 
krant te melden. Zo gaat het nu niet meer. 
Ik heb alles aan Hoppe te danken en on-
waarschijnlijk veel geluk gehad.

‘In 1977 was ik zo stom om naar Vrij 
Nederland over te stappen. Als je dat 
weekblad nu ziet, snap je het niet, maar 
toen was het de krant van de intelligentsia 
zoals Martin van Amerongen, Igor Corne-
lissen, Joop van Tijn waar ik huizenhoog 
tegenop zag. Helaas vormde de redactie 
een ‘kollektief’, een helse instelling waar 
de domheid regeert.

In 1980 werd ik na een lijdensweg ont-
slagen. Jan Blokker heeft me nadien aan-
genomen op een contract bij de Volks-
krant. Weer onwaarschijnlijk geluk, er 
waren zeshonderd werkloze vakgenoten. 
Ik geloof dat ik er tot 1986 heb gewerkt, 
keihard, vooral voor Het Vervolg onder 
die schat van een Dick Slootweg, zaliger 
nagedachtenis, maar ook voor Kunst. He-
laas, Harry Lockefeer was altijd ontevre-
den over me. Tot zijn ontsteltenis nam ik 
nu eens zelf ontslag. Dát had hij niet ver-
wacht. Ik was een kwart eeuw journalist 
en nu al bijna een kwart eeuw niet meer.’

Wat ging je daarna doen?
‘Ik probeerde te freelancen maar het in-

terviewen kwam me de strot uit. Ik haatte 
zo’n figuur al terwijl ik bij hem of haar 
aanbelde. Je kwam toen vrij makkelijk 
in de WAO. ‘Kom over een half jaar nog 
maar eens terug,’ zei de dokter. Dat waren 
tijden.’

Hoe kwam je ertoe aan een boek te be-
ginnen?

‘Dat het ‘kollectief’ van Vrij Nederland 
mij had uitgekotst, was moeilijk te ver-
werken. Ik had altijd al een roman willen 
schrijven, zoals elke journalist, en ik be-
sloot mijn leven tot mijn vijfentwintigste 
als uitgangspunt te nemen. 

‘Een vriend bracht het manuscript naar 
Vic van de Reijt van Nijgh en Van Dit-
mar en het werd tot mijn verbazing een 
kassucces. Voor bijna alles bang geweest. 
Maffe titel, die de inhoud niet dekt. Veel 
verzinsel en uitzoekerij.’

En al die volgende? Allemaal autobio?
‘Ik schrijf geen autobio, al ontkom je 

er natuurlijk nooit aan. Daarna schreef ik 
een roman over een moffenhoer, met een 
titel waar ik heel tevreden over ben: Een 
hart van prikkeldraad. Ook niet autobio 
of dacht je van wel?! Dat liep ook gewel-
dig en gaat nog steeds aardig.

‘Mijn jongste roman De verloren sa-
vanne gaat over een vrouw met een Indi-
sche jeugd, die naar Suriname gaat. Mijn 
volgende roman gaat over Thailand en 
Cambodja en iemand uit mijn jeugd, die 
daar verzeild is geraakt. Ook wel wat au-
tobio maar ik ben niet de hoofdpersoon. 
Ik schrijf meer zoals Somerset Maugham 
de mensen bekijkt.’
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Joop Smits, met sigaar, op zijn afscheid in 1987. Chef Documentatie Henny van Vught drukt hem de 
hand. Op de achtergrond Loucky Content in gesprek met Ben Haveman.         Foto Wim Ruigrok

Die Knar staat weer!!! Mooi stukje van 
Han van Gessel over Michaël Zeeman 
maar ook een evenwichtig geheel dankzij 
Peter van Bueren.

Toon Schmeink

Doorgelezen tot en met de beide slot-
oefeningen in nummer 122, daar bekruipt 
mij tóch het gevoel dat deze uitgave van 
de Volksknar een weinig in onbalans is... 
Zoals ik op de ochtend dat de grote krant 
Zeemans verscheiden meldde (en de 
dagen erna) de indruk maar niet kwijt 
raakte dat de komkommertijd dit jaar wel 
erg veel ruimte snoept.

Henk Strabbing

Volgens mij is het:  De mortuis nil nisi 
bene. Niet: de mortubis nisi bene, wat 
jullie schreven.

 Lisette Lewin

Uitstekende nieuwe digitale uitgave. Ga 
zo door.

Willem Vissers

Bravo voor deze snelle extra editie! Zou 
Peter van Bueren, vroeg ik me af, bereid 
zijn om te onthullen wie er nog meer op 
Michaels ‘dodenlijst’ stonden?

Martin Schouten
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Joop Smits, vakman
als ambachtelijk
technisch tekenaar
Joop Smits, op 1 augustus overleden, 82 
jaar oud, was een technisch tekenaar die 
het ambacht beheerste als weinig ande-
ren. Hij deed tussen 1962 en 1987 voor 
de Volkskrant met de hand het werk dat 
tegenwoordig door de grafische afde-
ling op de computer wordt gedaan. 

Een van zijn staaltjes was in 1965 een 
kolossale tekening van de nieuwe druk-
pers, de Snelloper, aan de Wibautstraat, 
uitgewerkt tot in de details, afgedrukt 
over twee volle pagina’s.

In 1965 kwam Joop in vaste dienst en in 
1969 werd hij chef van de ontwerpstudio. 
In 1987 ging hij met vut.

Volgens Wim Ruigrok, die lang met hem 
heeft gewerkt, was Joop Smits voordat 
hij naar de krant kwam, een van de betere 
clichémakers bij het bedrijf Schuts. Daar 
kwamen destijds de zinkcliché’s vandaan. 
Ruigrok: ‘Joop werkte met een zekere 
nonchalance. Altijd met een sigaar in zijn 
mond. Vele keren heeft hij mijn foto’s er-
bovenop geholpen. Ik kon altijd met be-
wondering kijken naar het gemak waar-
mee hij werkte, ook in de donkere kamer. 
Alleen zijn sigaren waren voor mij een 
reden om nooit aan roken te beginnen.’

Het werk van Joop Smits was vergelijk-
baar met dat van de gebroeders Robbert 
en Rudolf Das die in de jaren zestig naam 
begonnen te maken met hun technische te-
keningen van futuristische onderwerpen, 
zoals windmolens in zee en woonwijken 
in de ruimte. Maar de broers Das waren 
te duur voor de krant. En Joop Smits was 
een getalenteerd alternatief.

Hij tekende niet alleen, hij was ook 
ontwerper en uitvinder. Wim Ruigrok 

weet nog dat hij nogal wat geld en ener-
gie stopte in het verkrijgen van paten-
ten, zoals bijvoorbeeld oprolbare plastic 
paaltjesafscheidingen voor tuintjes in de 
nieuwbouw. Het kostte hem meer dan het 
opbracht. Hetzelfde was het geval met 
tekeningen van windjammers die tijdens 
Sail in Amsterdam op bezoek kwamen. 
Hij tekende de schepen en liet ze op groot 
formaat drukken. Maar zijn actie leverde 
toch te weinig op.

Wim Ruigrok herinnert zich ook hoe 
het leven van Joop Smits een dramatische 
wending nam toen een koffieserveerster 
van de krant verliefd op hem werd. Dat 
draaide uit op een scheiding, waarna Joop 
van Amstelveen naar Heerhugowaard 
verhuisde en een nieuw huwelijk begon. 
In Heerhugowaard is hij overleden, de 
crematie was op 6 augustus in cremato-
rium Schagerkogge in Schagen.

JqJ

Als je terugkijkt op je boeken, kun je er 
dan een grote lijn in zien? 

‘Iemand schreef: ‘Ze schrijft literaire 
journalistiek en journalistieke literatuur.’ 
Dat klopt, vind ik. Er komen wel veel jo-
den in voor, vrees ik. En de Tweede We-
reldoorlog. Het schijnt onvermijdelijk te 
zijn. Het bloed kruipt… Ik ben niet religi-
eus en evenmin zionist maar het komt op 
me af. Soms is het een opdracht met een 
beurs. Maar mijn volgende roman komen 
ze níét  in! Verboden voor joden! Basta!’

Wat betekent de journalistiek vandaag 
de dag voor je?

‘Elke dag drie kranten lezen, maar ik 

schrijf ook nog, alleen niet meer in kran-
ten, eenvoudig omdat er voor mijn genre 
van literaire reportages geen ruimte meer 
is. 

‘Die kan ik soms kwijt in het tijdschrift 
De Parelduiker en ik schrijf af en toe 
een kort fictief verhaal voor De Tweede 
Ronde. 

‘Sommige verhalen zijn verschenen in 
honderd exemplaren bij de Bosbespers in 
Oosterbeek. 

‘Ik heb er zoveel dat ik makkelijk een 
kloeke bundel kan vullen. Dat gaat ook 
gebeuren, nog bij mijn leven, hoop ik.’ 

Jacques de Jong


