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Marian Holthuis, Herbert Keller en Henk Bruin hebben te horen 
gekregen dat ze per 1 januari boventallig zijn. Zeg maar overbodig. 
Het vertrek van drie documentalisten betekent in feite het einde van 
een tijdperk. Allerlei moderne technieken hebben van Documentatie 
een ander vak gemaakt. De drie die nu vertrekken, hebben het 
papieren tijdperk nog helemaal meegemaakt.

Pieter Broertjes benadrukte tegenover de Volksknar dat deze 
ontslagen niet het gevolg zijn van druk vanuit De Persgroep. Het 
gaat hier om eigen, noodzakelijke bezuinigingen.

In een brief aan de redactie meldt de hoofdredactie: ‘Tot onze 
grote spijt hebben wij deze week een moeilijke beslissing moeten 
nemen over onze documentalisten. Gedwongen door noodzakelijke 
bezuinigingen, inkrimping van de redactie en het vergroten van de 
efficiency hebben wij besloten om het aantal redacteuren dat zich 
met documentatie bezig houdt - zes mensen die verspreid waren 
over de redactie - te halveren.’

De ondernemingsraad vraagt zich nog af waarom de drie niet 
zijn meegenomen in het algehele plan voor de redactie. De OR 
doet daarover nog een uitspraak. Martin Kettelarij, Sytze de Boer 
(redactieresearchers) en Marion Hardonk (archief ) mogen blijven. 
Hun takenpakket zal worden uitgebreid en zij zullen ook redacteuren 
gaan trainen en begeleiden in het omgaan met zoeksystemen.    JqJ

Zie ook pagina 3
Op de foto Documentatie van veertig jaar geleden met veel kasten, mappen, 
knipsels, microfiches en een ingenieus kaartsysteem.       Foto Wim Ruigrok

SLECHTS enkele weken heeft de 
redactie van de Volkskrant collec-
tief mogen meegenieten van onze 

bijzondere uitgave, die niet alleen het 
wel en wee van pensionado’s beschrijft, 
maar die ook met enige betrokkenheid 
toekijkt op de wederwaardigheden van 
de zittende Vk-redactie. 

Dat meegenieten hield op toen we 
in een e-mail aan de lezers terloops 
lieten weten dat het blad ‘illegaal’ 
collectief op de redactie terecht was 
gekomen (dat ging via het mailadres 
redactie@volkskrant.nl,  whoever). 

‘Wat moet ik doen?’ reageerde de re-
dactiesecretaresse toen dit op haar bordje 
kwam. En met enige wanhoop (allicht): 
‘Je had toch gezegd dat we het konden 
verspreiden.’ 

Ja, da’s waar, we hadden alleen geen 
flauw vermoeden dat het structureel als 
personeelsblad dienst ging doen. Ach, 
geen doodwond, vonden wij, ga gewoon 
door met de verspreiding.

Maar daar greep de management as-
sistant in (vroeger secretaresse van de 
hoofdredactie geheten), onverbiddelijk: 
‘Niet verspreiden dus.’ Want illegaal, 
en de Volksknar wil geen verkapt perso-
neelsblad zijn.

Ja, ook waar, dat laatste. Per slot zijn 
we er in beginsel voor de pensionado’s.

Maar intussen sijpelt de Volksknar 
langzaam maar zeer gestadig door vele 
lagen van journalistiek Nederland. Soms 
komen zelfs bedrijfsgeheimen op straat 
te liggen, jazeker!

We hanteren geen ballotage. Per slot 
moet het een grapje blijven. Daarom is 
het blad gratis bovendien. Uniek! De 
enige voorwaarde is dat abonnees nooit 
weigeren een stukkie voor ons te schrij-
ven als wij daarom vragen.

Ons publiek laat zich vooral zien als 
journalistiek geïnteresseerd. Onze ver-
zendlijst nadert de tweehonderd.

Onder hen ook zittende Volkskrant-re-
dacteuren, die individueel om de Knar 

hebben verzocht. In beginsel was het 
helemaal niet voor hen bedoeld. Maar 
ze lezen er zulke leuke verhalen in en 
ze krijgen zulke interessante informatie 
(vooral over collega’s), die ze niet van-
uit het bedrijf krijgen, dat velen dit niet 
willen missen. En dat nog elke veertien 
dagen ook!

Dankzij de collectieve verspreiding 
mocht de Volksknar zich verheugen 
in een spontane verdubbeling van het 
lezersbestand. Welk blad overkomt dat 
nog? Daar moeten we dus opnieuw aan 
werken. Niet omdat we er rijk van wor-
den (ja, geestelijk natuurlijk wel), maar 
meer omdat we onszelf zó leuk vinden 
dat iedereen dat ook moet weten. En het 
houdt ons als gepensioneerden van de 
straat - voor zolang als het duurt.

Wat moet nu eigenlijk de strekking 
zijn van dit verhaal?, zitten wij ons op 
dit punt af te vragen. Gewoon doorgaan, 
luidt ons eigen  antwoord. 

Wie ons wil lezen, kan dat per e-mail 
bestellen. Welkom bij de club. Maar hoe 
moet het toch ooit weer goed komen met 
de management assistant?

Hoofdredactie en directie 
van de Volksknar

Willem Beusekamp informeert 
aan de telefoon naar de schrijf-
wijze van een naam: ‘Haas, zegt 
u? Zoals konijn?’

QR MEDE

De Volksknar gepromoveerd tot personeelsblad?

Ontslagen bij Documentatie:
het einde van een tijdperk
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‘Misschien wel de belangrijkste reden 
om blij te zijn dat ik wegga, is de 

hitte in dit gebouw. Iedereen zit hier ’s 
middags met rode konen aan zijn bureau 
terwijl de ventilatoren topuren maken. 
Belachelijk dat ze nooit aan  een goede 
airconditioning hebben gedacht onder al 
dit glas.’ Broer Scholtens is die zonnige 
dinsdagmiddag naar beneden gekomen 
om in de ‘vissenkomkantine’ van het 
INIT-gebouw de Volksknar te woord te 
staan. De zon brandt door het dak, ook 
hier is het broeierig.

Enkele keren merkt hij op bij de Volks-
krant een ongelooflijk mooie tijd gehad te 
hebben. Toch komt het afscheid hem goed 
uit, niet alleen vanwege het gebouw. Hij 
kon (als 60-jarige) gebruik maken van 
een prepensioenregeling. Daarbij: de af-
stand tussen Broer Scholtens en de krant 
was de afgelopen jaren almaar groter ge-
worden.

Mobieltje
‘Diepgang’ is de term die hij regelmatig 

laat vallen. ‘De leiding maakt een hoop 
kabaal omdat de Volkskrant als eerste op 
een mobieltje te ontvangen is. Maar wat 
stelt dat voor? Op zo’n klein schermpje 
kun je niks kwijt. En ik ben van de achter-
grond. Diepgang, daar is de krant goed in 
geweest. Dat lukt niet op een mobieltje - 
en evenmin op de website of de web-tv.’

Als recent voorbeeld noemt hij de 
ontwikkeling van innovatieve vaccins te-
gen de Mexicaanse griep. ‘Dat is niet uit 
te leggen in tweehonderd woorden – daar 
heb ik de papieren krant voor nodig.’ Hij 
vindt dat de Volkskrant zich rustig heeft 
gehouden in de griephype die andere me-
dia er af en toe van maken. ‘Ik heb een 
vraag/antwoord-artikel geschreven met 
als eerste vraag ‘Moeten we bang zijn  
voor de Mexicaanse griep?’ Het ant-
woordde luidde: ‘Nee.’

Er zijn nog steeds mogelijkheden voor 
een papieren krant, denkt Broer Scholtens. 
‘Veel mensen op de krant zijn daar wat al 
te fatalistisch over. Ze willen iets te graag 

multimediaal, nogal hijgerig. Mij zegt 
het niks. Die papieren krant bestaat nog 
wel  twintig jaar, zij het op een beperktere 
schaal. Ik wil internet niet uitsluiten, maar 
de papieren krant heb je nodig voor een 
betere achtergrond. Er zijn meer mensen 
die daar behoefte aan hebben. Ik krijg de 
kriebels als iets geen diepgang heeft.’

Het is ook de reden waarom hij een uit-
stapje naar De Verleiding nu als een faux 
pas beschouwt. 

Hij haalde in 1976, toen hij bezig was 
met promotieonderzoek aan de universi-
teit Utrecht, voor het eerst de Volkskrant 
met een verhaal over de stadsverwarming 
in Utrecht. In 1977 maakte hij een klapper 
met een interview met de burgemeester 
van het Italiaanse Seveso. Daar was het 
jaar daarvoor een dioxinefabriek ontploft. 

‘José, mijn vrouw, is docente Italiaans. 
We waren er in de  buurt, het contact was 
snel gelegd.’

Batterijen
Broer studeerde scheikunde, pro-

moveerde op elektrodematerialen voor 
oplaadbare batterijen. ‘De batterijen die ze 
nu gebruiken in computers en mobieltjes 
– daar waren wij toen al mee bezig.’ De 
redactie Wetenschap, met als chef Hans 
Friedeman, kon hem goed gebruiken. Hij 
maakte er in 1982 zijn entree.

‘Ik heb het er ongelooflijk naar mijn zin 
gehad. Het leuke van ons vak is dat je bij-
na elke dag met iets anders bezig bent. 

Het is de reden dat ik na mijn promotie 
niet naar een bedrijf als Shell of Philips 
ben gegaan, de logische gang toen. Elke 
dag bezig zijn met hetzelfde onderwerp, 
op de vierkante millimeter, dat had ik wel 
gezien. Bovendien had ik me niet thuis 
gevoeld bij al die blauwe blazers.’ 

Californië en Japan
Als hoogtepunten noemt hij de reizen 

met Hans Friedeman naar Californië en 
Japan. ‘Harry Lockefeer deed daar nooit 
moeilijk over.’ 

Vanuit Californië schreven de twee over 
zaken als chips, Silicon Valley, oliewin-
ning, de Andreasbreuk in de aardkorst en 
over biotechnologie. In Japan deden ze 
dat nog eens dunnetjes over. Daar ging 
het over robots, micro-elektronica, su-
pergeleiding, zweeftreinen en genetisch 
gemanipuleerde hamsters. ‘We hadden er 
elke dag een afspraak, we maakten er een 
reeks van zo’n tien artikelen.’

Broer Scholtens beschouwt zichzelf 
nog steeds als enigszins socialistisch. Het 
verdriet hem dat de krant niet meer dui-
delijk daarvoor kiest. De krant komt niet 
meer op voor ‘verdrukten en ontrechten’, 
merkt hij op, enigszins besmuikt vanwege 
de archaïsche tekst.

Populisme
‘De krant staat nergens meer voor’, 

vreest hij. ‘Soms verneem ik een quasi-
liberale opvatting, een andere keer is de 

BROER SCHOLTENS: ‘DIEPGANG!’

‘Op zo’n klein schermpje kun je niks kwijt’

Broer Scholtens          Foto Jacques de Jong

Broer Scholtens is al een tijdje weg bij de Volkskrant, net 
als Marieke Aarden, Rita Smit en Willem Beusekamp. Hij 
stond - na Hans Friedeman - mede aan de wieg van het 
Wetenschapskatern. Dus kon hij zich vreselijk ergeren aan 
exacte missers. We spraken met hem in de zomer.

door Han van Gessel
en Jacques de Jong
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krant uitgesproken rechts. Zo begrijp ik 
bijvoorbeeld niet waarom de krant zo 
veel ruimte geeft aan iemand als Wilders. 
De krant neigt dan naar populisme. We 
moeten die gek veel meer op afstand 
houden.

‘De krant en ik zijn uit elkaar gegroeid. 
Dat is logisch, en dus niet erg. Per slot ben 
ik bijna zestig. Er zijn er ongetwijfeld die 
mij als een oude zeur beschouwen.’

Zijn vroegtijdige vertrek uit de redactie-
raad ligt in het verlengde hiervan. ‘Ik had 
het gevoel dat me voortdurend negativi-
teit werd verweten. Maar de natuurlijke 
rol van de redactieraad is toch kritisch te 
zijn en zonodig dwars te liggen. 

‘Ik was kritisch omdat ik niet wilde dat 
de krant zich zou afficheren als een popu-
listische krant. Het gedoe met de gratis 
krant Dag speelde toen. Ik wilde dat niet. 
Er werd nauwelijks gereageerd op de me-
ning van de redactieraad. Daarom heb ik 
me teruggetrokken. Maar ik geef toe dat 
ik minder flexibel ben geworden.’

De meeste tijd heeft Broer de redactie 
ervaren als een warm bad. ‘Ik ben twee 
keer flink ziek geweest. Toen was het 
goed te merken dat collega’s zich om je 
bekommeren.’

Specialisme
De laatste vijf jaar heeft hij zich bij Ken-

nis bezig gehouden met de medische por-
tefeuille. ‘Dat heeft een goed netwerk op-
geleverd en voldoende kennis. Dat is nu 
eenmaal met een specialisatie: daar moet 
je tijd voor nemen. Het is dan zonde als 
je na vijf jaar moet verkassen. Er is een 
tendens bij de hoofdredactie dat iedereen 
alles moet kunnen. Maar een goede spe-
cialist kun je maar beter wat langer laten 
zitten. Anders lopen die nieuwen telkens 
als een soort Kuifje in Wonderland het 
wiel uit te vinden.’ 

Wat gaat hij doen na zijn afscheid? ‘Ik 
heb een goede opvolger aan Ellen de Vis-
ser. En dan ga ik schrijven voor de NRC… 
Nee! Grapje! Eerlijk gezegd heb ik geen 

idee. Ik ga schrijven, maar voor wie en 
waarover, weet ik niet. Ik  heb goede con-
tacten in de medische wereld, ik kan me 
voorstellen dat ik daarmee doorga.

‘Eerst gaan mijn vrouw en ik naar Ita-
lië, in de Marche huizen kijken. We heb-
ben afspraken met makelaars. We komen 
daar al een tijdje. We willen wat vaker en 
langer daar naartoe, naar het land van die 
andere gek, Berlusconi.’

Han van Gessel en Jacques de Jong

Documentatie, bijna uitgestorven

Garantie?
Nummer 129: wederom een profes-
sionele Volksknar met een hoogst 
opmerkelijke uitspraak van Christian 
van Thillo: ‘De oplages zijn voorheen 
absurd hoog geweest. We moeten 
terug naar een realistisch aantal.’ Be-
doelt Van Thillo te zeggen dat in het 
verleden behaalde resultaten geen 
garantie bieden voor de toekomst 
(van onder andere de Volkskrant)? 

Cees Gloudemans

Toen ik in 1960 bij de krant sollici-
teerde, was dat voor een baantje bij 

Documentatie. Van een vriendje die re-
dactiebediende was, hoorde ik dat daar 
een plaatstje vrij was. Ik meldde me 
dus op een maandagmiddag kort na de 
12-uursvergadering bij hoofdredacteur 
Lücker. Deze stelde me slechts één 
vraag: ‘Is je vader lid van de KAB?’

Ik vertelde enthousiast dat mijn vader 
inderdaad lid was van de katholieke ar-
beidersbeweging, dat hij op het dorp pen-
ningmeester was van de landarbeider-
sbond St. Deusdedit en dat wij als kin-
deren elke week de contributie ophaalden 
en dat geld ging dan in zo’n ijzeren 
sigarendoosje. De hoofdredacteur keek 
me aan vanachter zijn dikke brilleglazen 
en sprak: ‘Dan ga je naar Financiën.’  
Hij riep de chef Documentatie Henny 
van Vught binnen, die op zijn beloofde 
nieuwe medewerker stond te wachten, 
en beval hem: ‘Breng deze jongeman 

even naar Damen, hij gaat bij Financiën 
werken.’

Het maakte mij toen niet zoveel uit. Ik 
was 17 jaar, zat op het avondlyceum en 
moest alleen wat geld verdienen om m’n 
moeder kostgeld te betalen en voor een 
pilsje na het voetballen.

Documentatie. Ik zie ze nog voor me 
op hun kleine afdeling op de Nieuwe-
zijds Voorburgwal. Wandrekken vol 
met mappen met knipsels. Op een inge-
nieuze manier gecodeerd. Leggers met 
ingebonden kranten. Stoffige stapels met 

tijdschriften. Henny van Vught, Frans 
Kerkhof, Theo de Goede, Cor van Sta-
veren in blauwe stofjassen. De hele dag 
zaten ze in kranten en bladen te knippen 
en in mappen op te bergen. 

Redacteuren liepen af en aan om een 
map mee te nemen naar hun bureau. Hun 
naam werd genoteerd, want de spullen 

mochten niet zoekraken.
Nu had en heeft elke schrijvende col-

lega wel een eigen archiefje. Al was het 
maar om zijn eigen prachtige stukjes te 
bewaren. Bij iedereen liggen er thuis 
wel ordners of plakboeken met vergeelde 
krantenartikelen. Allemaal geschiedenis. 
De techniek schreed voort en in de jaren 
tachtig werden alle krantenpagna’s op 
microfiche gezet. Een enorm karwei. 

Maar het was gedaan met de stofjas-
sen. Het werd schoon werk. Pagina’s en 
verhalen waren nu in een oogwenk op 
te zoeken en af te drukken. Je ging niet 
meer met vergeelde mappen onder je arm 
weg maar met een stapeltje witte printjes. 
Onder de nieuwe chef Otto Spronk groei-
de de afdeling sterk. 

Documentalisten waren onvervang-
baar. Ze wisten de weg in de archieven. 
Archiveren is voor een belangrijk deel 
selecteren. En systematisch opbergen. 

Maar toen kwam de computer, internet 
volgde met Google erbij. Er viel weinig 
meer te knippen. Iedereen kon met een 
beetje handigheid op internet alles vinden 
wat hij zocht. 

De documentatie-afdeling werd in feite 
als zodanig opgeheven en de documen-
talisten werden verspreid over de redactie 
om elk een gespecialiseerde redactie bij 
te staan. Zij werden omgevormd tot re-
search-medewerkers. Hartstikke handig 
en het bespaart veel tijd als de voorge-
schiedenis van een zaak even overzich-
telijk elektronisch of in print op een rijtje 
wordt gezet. Ook dit vak gaat nu groten-
deels bij de krant verdwijnen. 

door Jan van Capel
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In het vorige nummer hadden we 
het over de avonturen van Willem 
Beusekamp als verslaggever bij 
Financiën en in Duitsland. Intussen 
heeft hij zijn afscheidsfeestje gehad. 
In dit tweede deel zijn mening over 
de actuele journalistiek.

NA Duitsland was Rome een enorme 
afknapper voor Willem Beuse-
kamp. ‘Het was ook eigenlijk niet 

mijn eigen keuze, ik kreeg het voorgelegd 
van Pieter Broertjes. Maar ik wilde nog 
niet terug naar Amsterdam.’ 

In november 1998 begon hij in Italië, 
zonder een idee waar het nieuws te halen 
viel. ‘Het ging er over een kardinaal die 
geld had gestolen, of een priester die bij 
een jongetje aan zijn piemel had gezeten. 
Ik dacht waar ben ik beland. Als ik iets 
over Berlusconi schreef, zei Buitenland: 
nee niet alweer Berlusconi. En als ik iets 
had over het Vaticaan, dan tikte Kees Fens 
me op de vingers dat ik het niet goed had 
gedaan.

‘Journalistiek was het voor mij een heel 
fout land, Ik ben er zwaar overspannen 
geraakt.’

Hoe ben je daaruit gekomen?
‘Ik ben grote verhalen gaan schrijven 

voor de Voorkant en Het Vervolg. Over 
Venetië, Sicilië, Sardinië. Over Padre Pio, 
het hele land in extase over zo’n mafkees.’

Hoe ben je weer in Amsterdam terecht 
gekomen?

‘Na vier jaar kreeg ik van Pieter Broer-
tjes de stadsredactie aangeboden, die vol-
gens hem non existent was. Er zat hele-
maal niemand voor de stad. Het was even 
wennen, maar het was erg leuk om in Am-
sterdam te zijn, geweldige stad. 

‘Op de krant werken tussen de collega’s 
vond ik ook erg leuk, En ik viel met mijn 
neus in de boter met de affaire Rob Oud-
kerk, die naar de illegale hoeren ging,’

Deed je in Amsterdam feitelijk niet het-
zelfde als in Berlijn en Rome?

‘Ja, feitelijk wel. Ik had van Pieter 
Broertjes de opdracht gekregen speciale 
aandacht te schenken aan de achterstands-
buurten. Eerst drie maanden in Geuzen-
veld. Toen kwam ik in de Diamantbuurt 
terecht, waar Marokkaanse lastpakken 
bezig waren de buurt te terroriseren.

‘Op de krant was het tot dan toe onge-
hoord om die Marokkanen zo uitdrukke-
lijk te noemen. Maar om met Ed van Thijn 
te spreken: je kunt er moeilijk eskimo’s 
van maken. En ik heb me nooit iets aange-
trokken van wat ze op de krant zeiden.’

We hoeven jou dus niet om je mening 
over Marokkanen te vragen?

‘Nou, mijn jongste dochter heeft twee 
jaar verkering gehad met een Marokkaan-
se jongen, en daar had ik volstrekt geen 
moeite mee. Die jongen zei zelf ook: nou 
ik weet wel raad met die knapen in de Dia-
mantbuurt. Feitelijk heb ik ook nooit ge-
vechten gehad met de eindredactie. Mar-
tin Sommer heeft me eens gezegd: jij bent 
de enige die er zo over kan schrijven, je 
hebt ervaring, je weet waar je ‘t over hebt 

en je laat je niet wegblazen. De gesple-
tenheid op de redactie over het onderwerp 
was groot. Pieter Broertjes was enthousi-
ast, mijn chef Remco Meijer ook.’

 Tot zover Amsterdam. Over politiek 
correct gesproken. Wat vind je van de 
berichtgeving over Geert Wilders?

‘Brandhout. Ik vind het fantastisch dat 
we alle meningen over Wilders in de krant 
hebben, maar het wegen van het nieuws is 
helemaal doorgeslagen. Die hysterie over 
dat filmpje van die man. ‘De Arabische 
wereld heeft Wilders op het netvlies’ las ik 
in een kop. Dat gaat toch alle proporties te 
buiten! Toen hadden we ook een opening: 
‘Wilders wil de koran verbieden’. Nou 
ja! Vroeger zou dat een itempje in Dag in 
Dag uit zijn geweest. Hoe is dit mogelijk? 
Waar zijn de vakbroeders gebleven? De 
berichtgeving over die film beschouw ik 
als een zwarte bladzijde in de geschiede-
nis van de Volkskrant. Het is een totale 
overschatting van die Geert Wilders.’

Wie zat er aan de knoppen toen?
‘Pieter vond het allemaal goed. Toen 

werd het Duo van Halal ingesteld, zoals 
ik dat noem. Janny Groen en Annieke 
Kranenberg - die ik overigens goede jour-
nalisten vind. Die moesten toegang krij-
gen tot de radicale islamitische beweging. 
Nou, die zagen nieuws in elke kleinig-
heid. Nou moet je kleine dingetjes mis-
schien wel melden, maar je moet ze niet 
opblazen. Je kan toch niet alles in de krant 
pleuren.

’En niemand die zegt: nou is ‘t afgelopen. 
We zijn echt het spoor bijster. We moeten 
weer journalistiek gaan bedrijven.’

Hoe laat je nu de redactie achter?
‘Er werken een hoop jonge collega’s 

voor wie ik mijn petje afneem. Nee, de 
Volkskrant zal altijd blijven.’

Han van Gessel 
en Jacques de Jong

‘Wilders totaal overschat in de krant’

John Schoorl met nieuwe gedichtenbundel

Merijn Rengers leest een gedicht van John 
Schoorl uit ‘Uitloopgroef’.  Foto Jacques deJong

Uitloopgroef heet de nieuwe gedichten-
bundel van collega John Schoorl, onder-
zoeksjournalist bij de krant. Hij presen-
teerde de bundel zaterdag 21 november 
in boekhandel Atheneum te Haarlem. 
Familie, vrienden, kennissen en collega’s 
waren erbij. We zagen van de Volkskrant 
Pieter Broertjes, Gijs Zandbergen, Paul 
Onkenhout en Merijn Rengers.

De laatste deed mee tijdens de presen-
tatie, een aaneenschakeling van voor-
drachten uit de bundel door familie en 
vrienden.

John Schoorl heeft zich voor zijn ge-
dichten laten inspireren door de uitloop-

groef op langspeelplaten  waarin wel eens 
verborgen boodschappen zouden zijn op-
genomen. Schoorl besloot op basis daar-
van popnummers te nemen als leidraad 
voor een reeks gedichten. Zo schiep hij 
zijn eigen ‘verborgen boodschap.’ Hij liet 
zich inspireren door zangers als Johnny 
Cash en Lou Reed, Elvis Presley en Son-
ny Rollins. De bundel bevat zesenveertig 
gedichten, uitgegeven bij Van Gennep.

Het is zijn tweede bundel. Twee jaar 
geleden debuteerde hij met A Capella, in 
de Sandwich-reeks van Gerrit Komrij.

Jacques de Jong

Willem Beusekamp in het café. 
Foto Jacques de Jong


