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‘Ik zie je hoofd al door je haar schijnen.’ 
Zo begint het aftakelingsproces. 
Vroeger kreeg je in de tram of op het 
voetbalveld naar je hoofd geslingerd: 
‘Hé, kale!’ Nu ga je naar de haarchirurg 
in Oud-Zuid of desnoods naar Polen. 
Vroeger spraken we liefkozend over Ber-
tus de Harder als ‘die kale’. Nu spreken 
we vrolijk over die televisieheld 
die zijn ‘cavia’ nog wel even van 
zijn kale kop af wil plukken. Of 
over die televisiepresentator die 
zijn haar gaat verwijderen van-
wege een voetbalweddenschap.
Good old Jaap Huisman weet er alles 
van. Boekje gemaakt van zijn herenleed, 
compleet met gerestaureerde haardos. 
Woensdagavond zat hij picobello bij 
Pauw & Witteman. Helemaal tevreden. 

Bijna glimmend.
Toen kwam de krant van donderdagoch-
tend. Daarin stond Jaap. Haarfijn met 
eigen byline, eigen stukje over eigen 
boek, compleet met eigen aftiteling van 
eigen marktkoopman.

In 1977 kreeg Willem Beusekamp 
de Prijs voor de Dagbladjour-
nalistiek voor zijn geschriften 
over het debacle van Koninklijke 
Scholten-Honig (KSH). Kort 
daarna stond een recensie van 
de gebundelde editie in de krant 

op de eigen pagina 2. Van de hand 
van Willem Beusekamp, met verwijzing 
naar de auteur en de marktgegevens.
Als ik dat allemaal zie, kan ik me de 
haren wel uit de kop trekken.
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Ben Haveman omhelsd door zijn echtgenote Marga van Praag tijdens de presentatie van zijn boek 
in Atheneum Amsterdam.                  Foto Wim Ruigrok

Op vrijdag 8 april presenteerde Ben 
Haveman in Amsterdam onder grote 
belangstelling zijn nieuwe boek: Alles 
voor de dakgoot. Hij heeft er jaren aan 
gewerkt in Berlijn. Een roman, zoals 
zijn uitgever zegt? Of een sleutelro-
man over zijn jaren op de Volkskrant? 
‘Dat zijn uw woorden’, zegt Ben in Het 
Parool van 9 april.

door Maurits Schmidt

Vorig jaar verscheen de (vooral voor jour-
nalisten) uiterst vermakelijke en harts-
tochtelijke debuutroman De onvolmaakten 
van de Amerikaanse journalist Tom Rach-
man. Daarin zegt wetenschapper Gerda 
Erzberger tegen de uitgebluste journalist 
Arthur Gopal (die haar komt interviewen 
voor haar necrologie): ‘Niets in onze be-
schaving is zo’n grote scheppende kracht 
als blinde ambitie. Hoeveel kwaad het ook 
kan aanrichten, er is niets wat zoveel heeft 
voortgebracht.’

Bij die tekst moest ik denken aan Ben 
Haveman. Ooit heb ik in De Journalist  
Henk Huurdeman uitgeroepen tot mijn 
rolmodel. Maar Ben Haveman was al een 
held van me, voordat ik (in 1976) bij de 
krant kwam. Ik vrat zijn interviews, die in 
1977 werden gebundeld in Oh, gelukzalige 
eenzaamheid. Hij kreeg er niet zomaar de 
Prijs voor de Dagbladjournalistiek voor.

Ook daarna is hij geprezen door deze en 
gene (onder wie Remco Campert). Ben 
liep dan ook vooruit op televisieprogram-

ma’s als De Stoel van Felderhof en Man 
bijt Hond. Vooral zijn portret van Cochi-
us vond ik mooi. Dat staat nog altijd in 
m’n geheugen gegrift. Die man kon ook 
zo Havemanbreed fluit spelen! Ja, barok 
in woord en klank. Daar hielden wij wel 
van, in die dagen. Ben zelf kon trouwens 
mooi zingen. We hebben samen in het 
Volkskrant-orkest gezeten en veel jolijt 
beleefd.

Maar er zitten ook andere kanten aan 
Ben. Twee mini-voorvalletjes.

Ben vaart in Hesp blazend als een zwaan 

tegen mij uit. Waar ik de brutaliteit van-
daan had gehaald Izzy Stone of Joseph 
Heller (of beiden?) te hebben geïnter-
viewd. Gossie, hoezo, Ben? Dat had Jan 
Blokker gevraagd. Maar de boodschap 
was duidelijk. Peter van Bueren, toch niet 
de minst cynische collega (in Bens boek 
opgevoerd als gekookte varkenskop) nam 
het voor me op: ‘Nou nou, Ben, mag die 
jongen ook een keer?’ 

Na mijn vertrek bij de krant groet ik in 
de metro vriendelijk een oud-collega met 
wie ik dertien jaar heb gewerkt: ‘Hallo 
Ben!’ De man kijkt nors door me heen, 
mompelt: ‘O ja, jij bent Schmidt, hè?’

Affront
Volgens de eerder verschenen uitgevers-

brochure werd het nieuw te verschijnen 
Alles voor de dakgoot geschreven door 
Boris Maasbach. De achternaam van de 
legendarische gebedsgenezer. Maar Gods 
wegen zijn ondoorgrondelijk. Uiteindelijk 
heeft de auteur gekozen voor de naam Ben 
Haveman. Pseudoniem voor Maasbach? 

Wat in het boek meteen opvalt, is dat de 
hoofdrolspeler (we nemen nu toch maar 
aan dat Freek de Geus inderdaad Ben Ha-
veman is, en niet een geplagieerde Koos 
Tak) voorloper is op datgene wat hij zo 
genadeloos kritiseert: de krant (de Nieu-
we Koerier) moet dichter bij het gewone 

Ben Haveman laat zichzelf zien
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volk. Ben deed dat immers bij uitstek al 
met Oh, gelukzalige eenzaamheid.

Het boek gaat over een journalist, maar 
nauwelijks over zijn krant. Die heeft hem 
terzijde geschoven, zoals met zoveel 
zestigplussers gebeurde. Freek de Geus 
evenwel vindt het een affront dat hij, de 
gelauwerde, voortijdig moet vertrekken. 

Om aan te tonen dat hij niet niemand 
is, gaat hij een boek schrijven, in Berlijn. 
Veel overkomt hem - en zijn Kythia (zal 
Marga van Praag toch niet zijn?) blijft 
zijn leven bepalen: ‘Als je verdomme 
maar zorgt dat je boek verkoopt. (…) Wat 
denk je dat een nieuwe dakgoot alleen al 
niet kost?’ 

Zelfkennis
Wat siert, is dat Freek de Geus een enor-

me (zelf)kennis tentoonspreidt over Ben 
Haveman: ‘Een man met een verwrongen 
geest. (…) Behoorlijk contactgestoord’, 
laat hij Kythia zeggen. Of ook: ‘Jij bent 
dood, maar je weet het alleen zelf nog 
niet.’ En: ‘Wat ben je toch ook een onge-
lofelijke lamlul’. Maar ook zij beseft dat 
haar man er niets aan kan doen: ‘Hij was 
zo onbereikbaar de laatste tijd. Vooral 
sinds hij bij de krant weg is.’ 

Ben weet van zichzelf dat hij, samen-
gevat, een contactarme, licht autistische 
neuroot is. Die zelfkennis maakt hem, de 

geprezen én beweende, eenzame Have-
man, een stuk sympathieker. Hij heeft im-
mer geleden onder zijn talent: ‘Hij is niet 
de eerste de beste. En je weet hoeveel haat 
en nijd er is, als je ergens goed in bent’, 
zegt een bijfiguur.

Laat ik mij in dit kader verder beperken 
tot de relatie tussen de hoofdrolspeler en 
diens dagblad. Dit temeer waar andere 
media, zoals Het Parool, gewag maken 
van ‘een afrekening, een literair nekschot 
voor Pieter Broertjes’. 

Sleutelroman of niet? 
Ben Haveman geeft in hetzelfde Parool-

stuk toe dat twee dingen waar zijn. In een 
exit-gesprek heeft Pieter Broertjes tegen 
hem gezegd: ‘Opgeruimd staat netjes’ en 
‘Voor jou kan ik twee jongeren in dienst 
nemen’. Dat krijgt hoofdrolspeler De 
Geus ook te horen van zijn hoofdredacteur 

Kneepkens. Ben Haveman in Het Parool: 
‘Dat zeg je niet tegen iemand die mede 
het gezicht van de krant heeft bepaald, 
want die illusie had ik wel een beetje.’ 

Toch ontwapenend, dat woordje ‘mede’, 
voor de bijna 70-jarige literator. 

Schandpaal
Alles voor de dakgoot is een roman van 

de Puchinger, de Willem Wittkampf, de 
Bibeb, de Ischa onder de Japannertjes 
van de Wibautstraat. Er komt, zoals wij 
van een Haveman mogen verwachten, 
geen normaal mens in voor. En voor de 
kenners: ook Havemans aloude faeces-
fascinatie komt uitvoerig aan bod. Om de 
pagina ontlast hij zich wel - is het niet op 
de retirade, dan toch met zijn befaamde 
adjectieven. 

Een sleutelroman dus, wel degelijk. Dat 
blijkt nog eens temeer waar De Geus rea-
geert op het exit-gesprek met Kneepkens 
(dus niet Haveman letterlijk op Broertjes) 
met ‘Er komt een dag dat ik jou voor deze 
schandalige tekst aan de schandpaal na-
gel, Menno Kneepkens. Ik zweer het god-
verdomme, ik zweer het.’

Alles wat fout gaat (‘een leeg land-
schap’), is uiteindelijk de schuld van 
hoofdredacteur Menno Kneepkens. Sic 
transit alles in de dakgoot voor de voor-
malige sterverslaggever.

Maurits Schmidt
Ben Haveman: Alles voor de dakgoot. Nijgh & 
Van Ditmar, 480 pagina’s. € 19,95.

Links het definitieve omslag met auteursnaam 
Ben Haveman, rechts het ontwerp met de naam 
Boris Maasbach.

Genodigden voor de Atheneum-boekhandel in Amsterdam. Onder anderen: Johannes van Dam, Lisette Lewin, Victor Lebesque, Wim Ellenbroek, in het 
midden Ben Haveman met Philippe Remarque, rechts Nico Goebert, Greta Riemersma, Erna van den Berg en Willem Beusekamp. Foto Wim Ruigrok
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Volkskrant-orkest bij het afscheid van Wim de Valk, bijna twintig jaar jaar geleden. Van links af Henk Strabbing en Wim Wirtz trombone, Bert Vuijsje 
saxofoon, Maurits Schmidt klarinet, Louis Houët accordeon, Martin Ruyter viool, Han Hansen tamboerijn en Ben Haveman zang.    Foto Wim Ruigrok

MAURITS SCHMIDT EN BEN HAVEMAN IN VOLKSKRANT-ORKEST

Volgende maand is het nieuwe wielershirt 
van de Volkskrant te koop, zwart-wit met 
blauwe opdruk. Het ontwerp is van een 
‘fietsende designer op de boekenmarke-

ting’, aldus Erik 
d’Ailly, die de 
twee voorgaan-
de edities van 
het Volkskrant-
wielershirt ont-
wierp.

Hij had het 
zelf graag weer 
gedaan, maar 

het initiatief kwam deze keer van de boe-
kenmarketing zelf. Erik: ‘Jammer voor 
mij, maar het lijden is minimaal, hoor.’ 

Hij geeft toe dat het ‘best een mooie 
koerstrui’ is. ‘Het ontwerp is stijlvol. Je 
kunt wel zien dat er goed is gekeken naar 
de outfits van Sky en Cervelo: veel zwart 
met een groot fragment van het Volks-
krant-logo op de rug. Ik weet dat Bert 
Wagendorp daar een groot bewonderaar 
van is. 

‘Of er deze keer ook weer een broek bij 
komt, weet ik niet. Zou wel moeten. De 
reden voor een nieuw ontwerp is mij niet 

verteld, maar het lijkt me duidelijk: geld 
verdienen. Net als bij de grote voetbal-
clubs proberen 
wij onze mer-
chandising-in-
komsten op te 
schroeven.’ 

Het nieuwe 
shirt is vanaf 
half mei te koop 
voor € 44,95 in 
de webwinkel 
van de Volks-
krant.

Nieuw wielershirt in zwart, wit en blauw

Erik d’Ailly.     Foto Kees Fopma

Vroeger alles beter? Dat was de in de 170-ste editie van de Volks-
knar gestelde vraag. Die vraag durft deze ouwe knar met een 
volmondig ja te beantwoorden.

Meer dan eens hoor ik dat veel leden van de redactie elkaar 
niet eens kennen. Zij typen thuis hun verslag op de pc, druk-
ken op de knop en wie het artikel op de krant ontvangt, is  
voor hen maar al te vaak een verrassing.

Als ik het me goed herinner, bestond de redactie in het ge-
bouw van de Volkskrant aan de Nieu-
wezijds Voorburgwal - schrik niet - uit 
53 leden, inclusief de  redactiebediende, 
de secretaresse van Joop Lucker, Carry 
Karvink dus, en de telexbediende. Het 
was echt een familie. 

De meeste collega’s  waren ook mijn 
vrienden of ik beschouwde hen als fami-
lie. Ome Jan Vesters, Herman Leenes en 
Manus van Wordragen bijvoorbeeld. Je  
wist alles  van elkaar, ook privé-omstan-

digheden. Victor  Lebesque en anderen die in de  jaren vijftig 
ook op de  krant werkten, zullen het ongetwijfeld  beamen.

Ik heb de  mazzel bij twee  kranten te hebben gewerkt, waar 
de verstandhouding tussen redactie en technisch personeel 
meer dan fantastisch was. Dat was  niet overal zo. Op het rode  
bolwerk aan het Hekelveld, Het Vrije  Volk dus, noemden de re-
dactieleden het technisch personeel ‘het geteisem van beneden’ 
en de zetters en stypeurs hadden het over de redacteuren en 
verslaggevers als ‘die zuiplappen van boven’.

De  fijnste jaren heb ik echt beleefd tussen 1953 en 1960. 
Toen de redactie steeds groter werd en ‘Katholiek Dagblad  voor 
Nederland’ van de voorpagina verdween, werd het een stuk 
minder gezellig, ontstond er animosi-
teit, ontstonden er grote politieke me-
ningsverschillen, en conflicten waren 
aan de orde  van de dag. 

Echt, vroeger was het beter.

O ja, ik hoop de uitgave van de  
250-ste editie van de Volksknar mee 
te mogen maken. Proficiat, gabbers!

Bram Brakel

Vroeger alles beter, ja


