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‘Don’t just make a living, make a 
mark.’
Eugene C. Patterson (1923) was ma-
naging editor van de Washington Post 
en hoofdredacteur van de St. Peters-
burg Times, maar zijn grootste faam 
bouwde hij voordien op, als hoofdre-
dacteur van de Atlanta Constitution 
van 1960 tot 1968. Op het hoogtepunt 
van de strijd om de burgerrechten 
deed hij een dagelijks beroep op zijn 
‘white southern kinfolk to climb aboard 
the train of racial change in America 
– or get out of the way’.

Tekst en foto Bert Vuijsje

POYNTER

‘Joop Lückers 
vuile was bleef 
in de wasmand’
Joan Hemels (66) is auteur van het eerste 
volwaardige geschiedboek van de Volks-
krant: De emancipatie van een dagblad 
(Ambo, 1981). Hij beschrijft daarin de 
hele geschiedenis van de krant vanaf de 
oorsprong in 1921 als dagblad tot de ja-
ren tachtig. 
Frank van Vree volgde hem op met zijn 
De metamorfose van een dagblad (Meu-
lenhoff, 1996) over de journalistieke ge-
schiedenis van de krant tussen 1960 en 
1990. Annet Mooij is bezig met een histo-
rische beschrijving van de ommezwaai in 
de afgelopen decennia.

Joan Hemels groeide op in het Sallandse 
kerkdorp Liederholthuis en begon zijn car-
rière op 14-jarige leeftijd als regelcorres-
pondent (4 cent per regel) bij het Nieuws-
blad voor Salland. Hij verdiepte zich later 
in de communicatiegeschiedenis. 
In 1969 promoveerde hij op een proef-
schrift over de afschaffing van het dag-
bladzegel in de negentiende eeuw. Hij 
werd uiteindelijk hoogleraar communi-
catiewetenschap aan de Universiteit van 
Amsterdam, waar hij in 2009 afscheid 
nam.
Hij kwam vanuit Nijmegen naar Amster-
dam om afscheid te nemen van Pieter 
Broertjes. Vandaar dit interview.

Je was op de af-
scheidsbijeenkomst  
van Pieter Broertjes 
op 2 oktober in de 
St. Olofskapel. Een 
aangename verras-
sing.

‘Ik was er omdat 
iemand zo attent was 
mij uit te nodigen. 
Zo eenvoudig is dat. 
Ik vlei mij met de 
gedachte dat Pieter 
Broertjes zelf daarin 
de hand heeft gehad. 
Hij is altijd bijzonder 
attent als we elkaar 
bij deze of gene gele-
genheid even ontmoeten en ik kreeg  ook 
altijd de eindejaarsuitgave toegestuurd. 
Deze vaak bibliofiele boekjes bewaar ik 
allemaal.’

Prettig weerzien, nostalgie, heimwee? 
‘Ik was heel blij - om maar eens iemand 

te noemen -  Riet Lina te ontmoeten, de 
vroegere secretaresse van Jan van der 
Pluijm. Dan ben ik echt vergenoegd dat zo 
iemand mij herkent. Zij was altijd behulp-
zaam, toen ik in een vrij eenzaam avon-
tuur met het Volkskrant-boek bezig was.  

‘Ook kwam ik Waldemar Post tegen. 
Toen het manuscript voor het Volkskrant-
boek gereed was, bleek er geen geld voor 
de uitgave gereserveerd te zijn. Waldemar 
heeft toen een pracht van een omslag ont-
worpen. Piet van der Vliet, de chef van de 

fotoredactie, was zo aardig mijn illustra-
ties bij elkaar te monteren, zodat die er 
ook nog in kwamen. 

‘Van het geldbedrag dat mijn familiele-
den, collega’s en anderen bij mijn afscheid 
bij elkaar brachten, heeft Waldemar een 
heus hooglerarenportret geschilderd. Het 
bleek voor hem nog een hele klus te zijn, 
maar met het resultaat ben ik heel wijs. 

‘De emancipatie van een dagblad werd 
heel positief ontvangen. De bekende par-
lementair redacteur Henry Faas wond zich 
in Trouw op over het feit dat ik zijn icoon 
Carl Romme niet had opgehemeld. La-
ter zei hij mij dat hij pas later van diens 
‘streken’ op de hoogte was gekomen. Een 
kwestie van voortschrijdend inzicht.’

Joan Hemels.     Illustratie Waldemar Post

Zie verder pagina 2
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Je hebt de eerste geschiedenis van de 
Volkskrant vastgelegd. Hoe is dat ge-
gaan?

‘Jan Bank heeft mijn naam genoemd 
bij Van der Pluijm. In 1979 verscheen de 
vierde druk van De Nederlandse krant 
1618-1978, die ik op verzoek van dr. 
Maarten Schneider tien jaar na de derde 
druk grondig had bijgewerkt. Omdat ik 
op het punt stond aan een gasthoogleraar-
schap in Salzburg te beginnen, wist ik niet 
of ik de uitdaging wel kon aangaan. 

‘Het kwam me daarom wel goed uit dat 
er geen snippertje papier aan te pas kwam. 
Ik liet Van der Pluijm mondeling weten 
dat ik mijn best zou doen en hij was be-
reid het resultaat af te wachten. 

‘Uit het redactiebudget zou hij mijn 
treinreizen van Nijmegen naar Amster-
dam en terug vergoeden. Van een honora-
rium zou geen sprake zijn, want zo goed 
ging het toen niet met de Volkskrant. Door 
deze losvaste regeling voelde ik me vrij 
en onafhankelijk.’

Hoe waren jouw ervaringen bij dat 
karwei? Krantenleggers, archieven,  
knipsels en dergelijke. Ploeteren?

‘Mijn ‘intellectuele kapitaal’, als je dat 
zo mag zeggen, was dat ik in het begin 
van de jaren zeventig blocnotes vol met 
aantekeningen had gemaakt in het archief 
van het aartsbisdom Utrecht, dat destijds 
voor niemand toegankelijk was. De toen-
malige secretaris, Vic Zeeman, was vanuit 
Amersfoort bekend met mijn familienaam 
en had vertrouwen in me. 

‘Ik zocht toen naar de ware toedracht 
van de wijze waarop Titus Brandsma in 
overleg met of op verzoek van aartsbis-
schop Jan de Jong begin 1942 de redac-
ties en directies van katholieke dagbladen 

probeerde te bewegen zich verre te hou-
den van het nationaal-socialisme en zijn 
mantelorganisaties. 

‘Zittend op een bidstoel in de kelder van 
het bisschoppelijk paleis aan de Utrechtse 
Maliebaan begon ik, later kon ik op een 
gerieflijker manier allerlei dossiers door-
nemen over de katholieke pers.

‘Op aanbeveling van een bevriende ar-
chivaris van het bisdom Den Bosch kwam 
ik ook in het Haarlemse bisdomarchief. 
Zo had ik een schat aan informatie verza-
meld, zonder een publicatie in gedachten 
te hebben.’

Nu de Volkskrant. 
‘Een deel van de papierwinkel die op de 

Volkskrant betrekking had, lag eind jaren 
zeventig nog in een pakhuis opgeslagen. 
Daar kreeg je smerige vingers van het 
zoeken, terwijl het voor mij geen nieuwe 
informatie opleverde. 

‘Het redactiearchief werd destijds be-
heerd door Henny van Vught. Toen het 
ijs eenmaal gebroken was, hielp hij mij 
heel royaal door vergeten mappen op te 
diepen en mij bij de koffie het een en an-
der te vertellen over het reilen en zeilen 
op de redactie in de jaren vijftig, zestig 
en zeventig. Hij was al bij de Volkskrant 
gekomen in het gebouw van Concordia, 
tegenover de postzegelmarkt aan de Nieu-
wezijds Voorburgwal.’

Dan krijgen we de affaire-Lücker.
‘Hoe gevoelig het vertrek van Joop Lüc-

ker in 1965 omstreeks 1980 lag, kan men 
zich nu niet meer voorstellen. Lückers te-
genspeler, directeur Jan Grundmeijer, be-
zwoer mij in een emotioneel gesprek die 
affaire onbesproken te laten. Hij had Van 
der Pluijm ook bezworen die zaak maar te 
laten rusten. 

‘Van der Pluijm deed wat een hoofdre-
dacteur geacht wordt te doen. Hij stuurde 

mij als een soort leerling-journalist af 
op de bezwaarmaker met de boodschap 
dat ik maar moest zien wat ik ervan kon 
maken. Het beginsel hoor en wederhoor 
was mij met de paplepel ingegoten, maar 
Lücker wou niet, had er geen behoefte aan 
zijn hart bij mij uit te storten of zich op te 
winden.’

Hoe ging het verder?
‘Zijn dossier had bij de andere perso-

neelsdossiers in een kast op de kamer van 
Van der Pluijm moeten of kunnen liggen, 
maar dat was niet het geval. In de notulen 
van het bestuur van de Katholieke Arbei-
dersbeweging vond ik een notitie dat de 
verslagen van de besprekingen over Lüc-
ker en het verzet van sommige redacteuren 
tegen zijn beleid apart waren gehouden. 

‘Ten langen leste en ongaarne zei hij mij 
een interview toe en bovendien zou ik een 
kijkje mogen nemen in een kist met pape-
rassen die hij nog had bewaard. Maar veel 
zou het niet zijn, want in de oorlogsjaren 
had hij, om geen risico te lopen, alles ver-
brand en hij was ook geen bewaarderig 
type, zo vertrouwde hij me toe. 

‘De afspraak werd gemaakt voor na een 
reis naar de Verenigde Staten voor zijn 
persbureau Vandaag. Daar overleed hij in 
een hotelkamer. Dat trof mij diep.’

Maar ja, wat te doen?
‘Toen ik met de drukproeven bezig was, 

kreeg ik een telefoontje van de secreta-
resse van directeur Jan Damen. In een 
uithoek van zijn kamer was het dossier-
Lücker gevonden. Er was echter weinig 
eer aan te beleven. De notulist had de 
vuile was in de wasmand gehouden. De 
zakelijke afspraken waren uiteraard wel 
vastgelegd.

‘De oud-hoofdredacteur en oud-politi-

Jan  van der Pluijm (midden) tijdens zijn benoeming tot hoofdredacteur in 1965. Tweede van links-
directeur Jan Grundmeijer, geheel links KAB-voorzitter Toon Middelhuis.            Foto Wim Ruigrok

Joop Lücker
Zie verder pagina 3
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cus Carl Romme heeft mij nooit willen 
ontvangen en hield aan de telefoon de 
boot af met het argument dat zijn geheu-
gen zo slecht was. 

‘Achteraf bleek in zijn nagelaten archief 
niets nieuws te vinden te zijn over zijn re-
latie met de Volkskrant, maar dat kon ik 
toen nog niet weten. En dan is zo’n afwij-
zing frustrerend.’

Wat deden je meelezers?
‘Ik had geen meelezer, hoewel Van der 

Pluijm zich min of meer impliciet die rol 
wel had toebedacht. Toen de tekst op ta-
fel lag, was ‘men’ (Damen?) bang voor de 
kosten van het uitgeven. Van der Pluijm 
bedacht (of had het zich laten influiste-
ren?) dat de echte Volkskrant toch pas in 
1945 in Amsterdam was gaan verschij-
nen, zodat de voorgeschiedenis achter-
wege kon worden gelaten.

‘Jan Blokker heeft toen het boek gered 
door mij te sterken in mijn ‘alles of niets’-
opstelling. Als ik het goed inschat, zag hij 
in het wegpoetsen van de voorgeschiede-
nis van de krant een neiging af te rekenen 
met het roomse verleden van de krant, 
compleet met bisschoppelijke censors.

 ‘Hij bleek geboeid te zijn door de om-
standigheid dat de bisschoppen en katho-
lieke politieke leiders in het begin van de 
twintigste eeuw benauwd waren voor een 

Vervolg van pagina 2

Wat kan je allemaal overkomen in deze 
ingewikkelde samenleving - en hoe reageer je als 
pensionado op al dat taaie ongerief?

ONVOORSTELBAAR. Het was echt 
mijn fiets daar tegen de winkelpui. Geen 
twijfel mogelijk.

Veertien dagen tevoren had ik hem wat slordig 
(niet) op slot gezet, in een ander deel van de 
stad. Toen ik terug kwam uit de winkel waar ik 
vijf minuten binnen was, bleek hij verdwenen. 
Het kettingslot lag op straat.

Natuurlijk weten we zo langzamerhand dat het stelen van fiet-
sen in dit land een doodnormale zaak is. Het overkomt ieder-
een. Dus was ik er niet erg van ondersteboven. Het was alleen 
lastig dat ik een staande schemerlamp lopend moest vervoeren. 
En het was natuurlijk nog altijd een bruikbare fiets, ofschoon 
veertien jaar oud.

Twee weken later besloot ik langzamerhand maar naar een 
andere uit te kijken. Per slot kun je in de stad niet zonder.

Lopend van de ene naar de andere fietsenwinkel, zag ik hem 
plotseling staan. Er hing een nieuw kettingslot aan, net zo slor-
dig als ik zelf twee weken tevoren was geweest: niet op slot dus.

Merkwaardig genoeg bekroop mij toch de twijfel: meenemen 
of politie bellen?

Mijn gezelschap gedroeg zich iets kordater. ‘Weet je zeker dat 
dit jouw fiets is?’ Honderd procent. Ze legde het kettingslot op 
de grond tegen de winkelpui en duwde mij het stuur in handen.

Ik was er zeker van dat dit diefstal was. Voelde me niet op 

mijn gemak en bepaald zenuwachtig.
We zetten de fiets om de hoek, tussen enkele andere 

in, en wachtten om te zien wie de eigenaar wel mocht 
zijn. De dief, de heler?

Enkele minuten later zagen we een jongen van acht-
tien, negentien jaar zoekend heen en weer lopen, druk 
pratend in zijn mobieltje. Student zeker. Met wie zou 
hij bellen? Het ging over de fiets natuurlijk.

Zouden we hem aanspreken? Dan konden we reke-
nen op een ja-nee-discussie.

Zouden we hem voorstellen naar de politie te gaan? 
Daar lag per slot mijn aangifte met duidelijke beschrijving van 
de fiets.

Zou de politie me geloven? Kon de politie wel uitmaken aan 
wie de fiets toekwam?

Zouden we wellicht na weken bij de kantonrechter terecht 
komen om de eigendom vast te stellen?

Hoe lang kon het duren voordat ik mijn fiets terug had?
Reeksen vragen spookten door mijn hoofd. En de antwoorden 

stemden me weinig optimistisch.
‘Kom’, maande vriendin opgewekt. ‘We nemen hem mee, het 

is jouw fiets tenslotte.’
Achter ons liep de student nog steeds opgewonden te bellen.
Thuis gekomen smeerde ik balorig rode en witte verf wille-

keurig over het frame. Mijn fiets ziet er sindsdien niet meer uit. 
Hij is ook niet meer gestolen. Waarschijnlijk mede dankzij het 
extra slot dat ik erop heb laten zetten. 

Fijn fietsje!
Jacques de Jong

Carl Romme

Fiets teruggepikt: dat voelt als diefstal

katholieke arbeiderskrant. 
‘Die zou maar verdeeldheid in katho-

lieke kring veroorzaken. Een ‘volksuit-
gave’ van een nette burgermanskrant (De 
Tijd, De Maasbode of Het Centrum) kon 
er nog net mee door, maar een katholieke 
variant van Het Volk (socialistisch) was 
een brug te ver.’

Wat is de rol van een hoofdredacteur in 
moeilijke tijden?

‘Hoofdredacteuren komen en gaan, 
maar ‘hun’ krant blijft bestaan, zolang 
voldoende lezers dat willen. Wat mij frap-
peert is dat een soort invisible hand op 
het juiste moment de juiste persoon voor 
een bepaalde periode op de stoel van de 
hoofdredacteur heeft gebracht. Daar zit 

geen logica of een vooruitziende blik ach-
ter. Het is ‘God zegene de greep’ en dan 
blijkt achteraf wel of een benoeming de 
krant goed heeft gedaan. 

‘Ik durf te beweren dat de vier hoofdre-
dacteuren die de Volkskrant van 1945 tot 
2010 heeft gekend, de krant en de abon-
nees een niet te onderschatten dienst heb-
ben bewezen. Dat geldt zeker ook voor 
Lücker, die bovendien tijdig de politiek 
hoofdredacteur Romme de deur uit heeft 
helpen werken.’

Hoe nu verder met de krant?
‘De crossmediale journalistiek kan al-

leen floreren als de gedrukte krant op-
nieuw wordt uitgevonden en in die inno-
vatie wordt geïnvesteerd. Dat vraagt om 
dagbladeigenaren met hart voor de krant, 
om journalisten die flexibel en leergierig 
zijn, om adverteerders die de waarde van 
de krant als een uniek, niet opdringerig 
en toch effectief advertentiemedium her-
ontdekken en om lezers die bereid zijn na 
te denken over hun leven en de wereld 
waarin ze hun weg moeten vinden. 

‘De afslanking van kranten begint wel 
haaks te staan op de prijs. Daarom blijf 
ik erbij dat btw (ook het lagere tarief) uit 
den boze is, zoals het dagbladzegel en de 
ermee verbonden advertentiebelasting 
vóór 1 juli 1869 als taxes on knowledge 
uit den boze waren.’

Han van Gessel
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Drie of vier keer per jaar was er in de jaren 
zestig van de vorige eeuw wel oorlog op 
de bovenste verdieping van het prachtige 
halfronde gebouw van de Volkskrant op 
de Nieuwezijds Voorburgwal. Oorlog, zo-
als jongetjes die plegen te voeren.

IN HET ZAALTJE dat als enige 
redactieruimte groot genoeg was 
om de dagelijkse twaalfuursverga-

dering te houden, waren gevestigd de re-
dactie Financiën (bij de deur), de Stads-
redactie (bij het raam) en daartussenin 
de Sportredactie. En aan een bij Sport 
aangeschoven tafel zat Jan Bouman, de 
tekenaar die onder de naam Lijntrekker 
wekelijks een rubriek vulde onder de ti-
tel Het merckwaerdigste meyn bekent. 
In een apart kamertje bij de gang zaten 
de twee doctorandussen die de krant 
toen rijk was. Jan van de Pluijm (later 
hoofdredacteur) en Ferd. Rondagh die 
over de opkomende Europese gemeen-
schap, de vakbonden en maatschappe-
lijke vraagstukken schreven. 

De financiële redactie en de Stadsre-
dactie waren qua mankracht in die da-
gen tegen elkaar opgewassen. Elk zes 
volwassen redacteuren en een manusje-
van-alles, een redactiebediende die het 
de heren naar de zin moest maken en die 
vooral geen praatjes diende te hebben.

Financiën: Jan Damen (chef), Ruud Ho-
reman, Harry Rodenburg, Wim de Valk, 
Gerard Geradts, Aad Mey en af en toe 
mensen die het daar een blauwe maan-
dag uithielden. Ik was het manusje. 

Stad: Jan Heinemans (chef), Willem 
Klein, Piet Snoeren, Bram Brakel, Vic-
tor Lebesque, Victor Hafkamp. Het ma-
nusje: Frans Hupsch.

Een oorlog kon zomaar uitbreken. 
Meestal uit verveling of balorigheid. 
En altijd later in de middag, rond half 

vijf. En ik denk dat in negen van de tien 
gevallen de gevechten werden geopend 
door de Stadsredactie. Ze waren het ge-
ouwehoer moe. 

Niet zelden gingen de gesprekken over 
een onderlinge wedkamp wie de dom-
ste vrouw had, dus ga maar na op welk 
niveau dit zich afspeelde. Dan stond er 
eentje op (meestal Heinemans of Snoe-
ren) die riep: ‘En nu is het oorlog!’

Wie van de Sportredactie (Theo No-
lens, Joop Voost, Jan Verdonck, Ben de 
Graaf, Frans Ensink, Theo Koomen) 
aanwezig was, dook onder een bureau. 
De kleine Jan Bouman kroop achter een 
kastdeur. Jan Damen verdween zo snel 
hij kon naar de gang om de schermutse-
lingen veilig achter glas te volgen. Hij 
vond dat gedoe niet prettig. 

Hij was als chef Financiën een soort 
kameroudste en is waarschijnlijk bang 
geweest dat hem bij deze uitspattin-
gen een gemis aan gezag kon worden 
aangerekend. Niettemin schopte hij het 
later tot directeur en zelfs hoofddirecteur 
van Perscombinatie. Van der Pluijm en 
Rondagh hielden Damen gezelschap.

Stad had als munitie telefoonboeken en 
mappen met gemeentelijke stukken. De 
collega’s van Financiën konden putten 
uit jaarverslagen van de Kolen- en Staal-
gemeenschap, ordners met Keesing’s 
archief, allerlei boeken over economie, 
noem maar op. 

Deze spullen werden dus over een 
lengte van dertig meter heen en weer 
geslingerd. En snoeihard. Harry Roden-
burg, nooit te beroerd zijn goede kant te 
laten zien, beriep zich op een loopbaan 
als werper bij de honkbalclub Schoten, 
Ruud Horeman deed naast honkbal ook 
aan voetballen bij het Haarlemse Alli-
ance en had een stevige aangooi met ef-

fect. Wim de Valk gaf vooral de munitie 
aan.

Bij Stad rommelden ze maar wat aan. 
Het waren niet van die sportmensen. Ze 
werden ook sneller moe met als resultaat 
dat de meeste boeken, mappen en jaar-
verslagen op hun helft achterbleven.

Een halve verdieping hoger, waar Do-
cumentatie was gevestigd, stonden Hen-
ny van Vught, Frans Kerkhoff, Frans de 
Goede en Cor van Staveren met de neu-
zen tegen het glas de gevechten gade te 
slaan. Een welkome afwisseling in het 
bestaan.

En dan werd het vrede. Plotseling. Vijf 
minuten na het begin van de oorlog. Vre-
de! Wie gaat er mee iets drinken? De 
jassen gingen aan en iedereen ging 
eensgezind richting Koningshut of café 
De Zwart. De manusjes-van-alles, Frans 
Hupsch en ik, werden nog te jeugdig voor 
het café gevonden. Trouwens van ons 
werd verwacht dat we de telefoon in de 
gaten hielden en dat alle verslagen, tele-
foonboeken en dergelijke weer netjes op 
hun plek werden gezet.

In het nieuwe gebouw aan de Wibaut-
straat is in het begin nog weleens een 
schuchtere poging gedaan dit soort oor-
logen te imiteren. Toen was Financiën/
Sociale Redactie door hoge kasten ge-
scheiden van de Kunstredactie. Verder 
dan een brochure heen en weer gooien 
en wat rumoer is het nooit gekomen.

Tegenwoordig is het kennelijk te druk 
op de krant om oorlog te voeren. Maar 
een ouderwets gooi- en smijtgevecht 
valt mijns inziens te prefereren boven 
een onderlinge oorlog die door collega’s 
wordt uitgevochten in de krantenkolom-
men.

Jan van Capel 

Eerst oorlog, dan naar het café

Victor Lebesque is sinds vandaag (3 november) 
bij de Raad voor de Journalistiek de eerste voor-
zitter die afkomstig is uit de journalistiek. 

Hij wordt vandaag officieel ingehuldigd als 
voorzitter tijdens een feestelijke bijeenkomst in 
Amsterdam als opvolger van oud-NCRV-voor-
zitter Ton Herstel. Compleet met een debat over 
grensverlegging in de journalistiek, met een inlei-
ding van Femke Halsema en een discussie onder 
leiding van Lara Rense (presentator Radio 1).

De Raad voor de Journalistiek bestaat dit jaar 
vijftig jaar (vandaar ook dit festijn). Victor werd 
al die vijftig jaar voorafgegaan door leden van de 
Hoge Raad en dergelijke, maar in ieder geval ie-

mand met juridisch gezag. Nu is het de beurt aan 
iemand uit de journalistiek. Er is altijd wel kritiek 
geweest op de vaak juridiserende uitspraken van 
de Raad, maar het is nu de vraag hoe het andersom 
werkt. 

Aan Victor hoeft het niet te liggen, want die heeft 
juridische én journalistieke bagage genoeg. 

‘De raad speelt niet voor rechtertje, maar geeft 
over journalistieke gedragingen slechts een me-
ning. Die wordt uitgesproken door mensen van 
wie je mag verwachten dat ze een beetje verstand 
van het vak hebben’, zei hij in een interview in de 
Volksknar van 30 april.

Han van Gessel

Victor Lebesque ingehuldigd als voorzitter 
van de Raad voor de Journalistiek


