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GEK word ik van die sierletters, vooral in 
de katernen. Daar hebben ze bedacht 

dat een sierlijke, fraai vormgegeven sierletter 
het hele verhaal kan dragen. Mooi niet. De 
ene keer is een sierlijke krul de eerste letter 
van de column, de andere keer moet 
je puzzelen hoe dat in elkaar steekt. 
In de krant van 6 juni las ik de tele-
visierecensie van Jean-Pierre Geelen. 
Kop: Grapgeheim. Begin: een pot-
sierlijke I, gevolgd door: ‘sdè ‘nne 
neger? ‘Nee, ik heb een pigmentprobleem.’
Dan heb ik een acuut leesprobleem.
In de Middeleeuwen brachten monniken met 
mierenijver sierletters aan in de manuscrip-

ten die ze onder handen kregen. Miniaturen, 
juweeltjes van vormgeving.
Ik heb mijn oude handboek er nog eens op 

nageslagen: ‘Handboek voor den zet-
ter,’ samengesteld door Jos. Musters 
(derde uitgebreide druk, 1935). 
Daarin staat het kernprobleem af-
doende verwoord: ‘Waar dient het 
ontwerp voor? Is het voor een mo-

dezaak, een bloemkweker, een machi-
nefabriek of betonbouwmaatschappij?’
In dit geval is het dus voor de geïnteres-
seerde lezer van een krant. 
Mag die ook een beetje aan bod komen? 
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80-jarige Eddy Posthuma de Boer:

‘Ik wilde vooral leven’

Eddy Posthuma de Boer
Foto Wim Ruigrok

VOORDAT hij beroemd werd door 
zijn reisreportages over de hele 
wereld, was Eddy Posthuma de 

Boer ook nog een tijdje een gewone pers-
fotograaf, onder meer voor de Volkskrant. 
Tekenaar Opland (Rob Wout) bracht hem 
rond 1960 in contact met hoofdredacteur 
Joop Lücker. 

‘Rob en ik waren Pleiners, we kenden 
elkaar van het rondhangen op het Leidse-
plein. Ik fotografeerde toen al voor Het 
Parool, maar ik had meer opdrachtgevers 
nodig. Rob maakte een afspraak voor me 
met Lücker. ‘Bent u katholiek?’, vroeg 
Lücker. Nee, dat was ik niet. ‘Goed, gaat 
u volgende week voor ons naar Haarlem, 
want daar is dan een bisschopswijding. 
Dan weet ik tenminste zeker dat u niet op 
uw knieën valt op het moment dat u de 
foto moet maken.’ Van een vast dienst-
verband kon geen sprake zijn, de Volks-
krant nam in die jaren alleen katholieken 
in dienst. 

Freelancer Posthuma de Boer maakte 
zich voor de Volkskrant vooral verdien-
stelijk in Den Haag. In de loop van de ja-
ren zestig verwisselde hij het Leidseplein 

voor het Binnenhof, waar hij samenwerkte 
met de parlementaire redacteuren Jos van 
Schaveren en Henri Faas. 

Bij het huwelijk van prinses Irene met de 
katholieke Spanjaard Hugo Carlos, werd 
opnieuw de heidense fotograaf ingezet. 
De chef van de fotoredactie, Piet van der 
Vliet, regelde een vliegticket naar Rome 
en Eddy huurde bij kledingverhuurbedrijf 
John Kennis een rokkostuum. Voor de 
zekerheid nam hij ook een namaak on-
derscheiding mee, zo’n medaille aan een 
lint.

 ‘We stonden met een hele kluit fotogra-
fen achter een hek voor de Santa Maria 
Maggiore, we konden geen kant op. Toen 
de stoet uit de kerk kwam, gingen ze voor 
de receptie meteen door naar het deftige 
hotel Excelsior. De familie had het recht 
om te fotograferen exclusief aan Paris 
Match gegeven. Toen heb ik die medaille 
uit de zak van mijn rokkostuum gehaald, 
omgehangen en baf... in één ruk naar bin-
nen. Toen ik eenmaal binnen was, haalde 
ik mijn camera tevoorschijn en legde nie-
mand mij wat in de weg.’ 

De exclusieve foto’s die hij toen maak-

Fotograaf Eddy Posthuma de Boerwerkte in de jaren zestig voor de Volkskrant. Hij is 
80 jaar geworden intussen. Vorige week zaterdag is een tentoonstelling van zijn werk 
geopend in de Kunsthal, Rotterdam. En er kwam nog een fotoboekje, van uitgestorven 
buurtwinkels.

door Ineke Jungschleger

te, ‘stelden eigenlijk niet veel voor: paar 
kiekjes van de zusters van Carlos’, zegt 
hij nu. 

Voor society-fotograaf was hij niet in 
de wieg gelegd.  ‘Het werk in Den Haag 
vond ik wél leuk, maar het was moeilijk 
om als freelancer aan de kost te komen. 
Fotojournalistiek voor dagbladen betaalde 
slecht – dat is nog steeds zo – en je moest 
wachten tot je een opdracht kreeg.’ 

Rond 1970 kwamen er voor de beste Ne-
derlandse fotografen nieuwe kansen bij de 
toen opkomende glossy’s. 

‘Nu zijn er wel twintig glossy’s en het is 
een markt geworden van wurgcontracten, 
maar aanvankelijk waren er maar twee, 
Avenue en Elegance.’ 

Eddy ging samen met schrijver Cees 
Nooteboom reisreportages maken voor 
Avenue. Andere opdrachtgevers en an-
dere reisgenoten volgden. Tientallen jaren 
reisde hij de wereld rond om mensen te 
fotograferen. Vaak waren oorlogen en re-
voluties de aanleiding. De atheïstisch op-
gevoede fotograaf zag dat er altijd gods-
dienst in het spel was als mensen elkaar 
waar ook ter wereld begonnen af te slach-
ten. 

‘Voor Studio, het blad van de KRO, ging 
ik naar Noord-Ierland. Slachtingen van-
wege het verschil in godsdienst, onbegrij-
pelijk vond ik het. Ik kende het gevoel niet 
dat gelovigen hebben, maar ik miste ook 
alle kennis over religie.
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UITGETELD NA DE HEL VAN WAARLAND

Hoofdredacteur Philippe Remarque ligt uitgeteld in het gras na de vijfde Hel van Waar-
land op zaterdag 11 juni. Sportredacteur Bart Jungmann kijkt er wat zorgelijk bij. Het 
ging er weer stevig -  maar gedisciplineerd - aan toe in de traditionele wielerklassieker 
van de Volkskrant-redactie. Vijfentwintig man (geen vrouw) onder leiding van John 
Volkers: 120 kilometer door de Kop van Noord-Holland, met een gemiddelde van 28 
km/u en een ijskoude stortbui van ruim een uur.                      Foto Jacques de Jong

Foto Wim Ruigrok

‘Mijn vader was fel anti. Toen hij hoorde 
dat ik voor de Volkskrant werkte, was hij 
verontwaardigd: “Wat moet jij bij die pa-
pen?” Als er een dominee op de televisie 
kwam, keerde hij zijn rug naar het toestel. 
Hij kwam van het arme Friese platteland, 
uit een anti-christelijke omgeving.’  Eddy 
spijkerde zijn gebrek aan kennis in snel 
tempo bij want waar hij ook kwam, religie 
was er altijd. ‘Al was het maar animisme, 
in Afrika.’  

Religie speelt dan ook een grote rol in de 
tentoonstelling in de Kunsthal in Rotter-
dam, die zaterdag 11 juni geopend werd. 
Afrikanen, Amerikanen en Arabieren is de 
titel. Eddy selecteerde uit zijn reisfoto’s 
een aantal drieluiken. Bijvoorbeeld: de 
besnijdenis van een Afrikaanse jongen, 
een chique moslima in Oman en het uit-
gaan van de kerk in Plains, de woonplaats 
van Jimmy Carter. ‘Daar zie je echt men-
sen van de Amerikaanse biblebelt.’ 

Dit voorjaar, kort voor Eddy’s tachtigste 
verjaardag, verscheen een verrassend fo-
toboekje, dat in tegenstelling tot de we-
reldomvattende tentoonstelling alleen fo-
to’s toont uit Eddy’s eigen buurten in zijn 
geboortestad Amsterdam. Buurtwinkels. 
Vraag niet hoe het kan maar profiteer er-
van. (Fotografie Eddy Posthuma de Boer, 
tekst Paul Arnoldussen. Uitgeverij Bek-
king en Blitz.)

Van de zestig Amsterdamse buurtwin-

kels in dat boekje bestaat er nu nog maar 
één: koffie- en theehandel Het Zonnetje 
op de Haarlemmerdijk. Dat wil niet zeg-
gen dat overal in Amsterdam de kleine 
middenstand ten onder gegaan is, maar 
speciaalzaken als De Kousenredder en 
kinderwagenhuis Welcome horen net als 
Auto- en Motorrijschool Happy End en 
Herenhoeden J.Pul definitief tot het ver-
leden. 

Had Eddy als jonge fotograaf in de ja-
ren vijftig, zestig dan al het idee dat die 
buurtwinkeltjes binnenkort zouden ver-
dwijnen? 

‘Nee hoor’, zegt hij, ‘ik moest zo nodig 
fotograferen. Ik liep op straat met mijn 
camera en ik fotografeerde alles wat be-

woog. De etalages waren onderdeel van 
het straatbeeld. De interieurs heb ik begin 
jaren zeventig gefotografeerd, in opdracht 
van het Amsterdams Fonds voor de Kunst. 
Toen ging het wél om het vastleggen van 
iets wat op verdwijnen stond.’ 

Als schooljongen knutselde Eddy zelf 
zijn eerste fototoestel in elkaar. ‘Er was 
een boekje, in de reeks Willen is kunnen, 
dat heette: Hoe maak ik zelf een fotocame-
ra? Daar stond in hoe je het moest doen. 
Ik had iets met fototoestellen. Verlekkerd 
stond ik vaak te kijken voor de etalages 
van fotowinkels.’ 

Toen hij als zeventienjarige van school 
kwam, in 1948, wilde hij ‘in de filmwe-
reld’. Hij ging op de fiets naar de Cine-
tone-studio aan de Duivendrechtsekade: 
‘Ik kom van school en ik wil cameraman 
worden.’ Bij Cinetone hadden ze niets te 
doen, dus ging hij in arren moede maar 
naar het ANP, aan het Damrak. ‘Daar kon 
ik als krullenjongen beginnen. Treinbrie-
ven wegbrengen en zo.’ 

Hij woonde nog bij zijn ouders, naast 
een van de kruidenierswinkels van Van 
Amerongen, waarvan zijn vader filiaal-
chef was. ‘Mijn broer en ik werden de 
jongetjes Van Amerongen genoemd. Mijn 
vader was een slachtoffer van de econo-
mische depressie. De bank waar hij werk-
te, De Rotterdamsche Bankvereeniging, 
zette hem in 1929 op straat. Toen kon hij 
bij Van Amerongen terecht.’ 

‘Na de oorlog was er een groot vrij-
heidsgevoel ontstaan. Er was geen werk-
loosheid, je kon altijd wel ergens aan de 
kost komen. Ik wilde fotograferen, maar 
ik wilde vooral léven, overal bij zijn, alles 
meemaken. Ik kwam op het Leidseplein 
door mijn broer, die was jazzmusicus en 
speelde in Sheherazade. Al snel heb ik 
mijn baantje bij het ANP eraan gegeven 
en ben zelfstandig fotograaf geworden.’ 

Dat is hij nu ruim zestig jaar.
Ineke Jungschleger
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John Schoorl, in het dagelijks leven onderzoeksjournalist bij de Volkskrant, staat 
hier  op Hemelvaartsdag voor te dragen uit eigen dichterswerk voor het Haarlemse 
café Koops, onder de rook van de Grote Kerk. Hij was daartoe uitgenodigd door de 
organisatie van de Haarlemse Dichtlijn. Tijdens dit evenement traden bijna honderd 
dichters op, wisselend op verschillende lokaties in het centrum van de stad. De band 
van het Ampzing Genootschap (achter John op de foto) had speciaal een tekst van hem 
op muziek gezet. Kroegbaas Rolf Erkens luistert toe vanuit het raam.   

Foto Jacques de Jong

JOHN SCHOORL draagt voor uit eigen werk

Foto de Volkskrant/Martijn Beekman

door Han van Gessel

Ben je trots op de apenrots?
‘Ik werd gebeld door een bedrukt klin-

kende mevrouw. Ze zei met een grafstem: 
ik bel over de Vondelingprijs. U moet we-
ten, zei ze, u hebt hem namelijk gewon-
nen. Ik sprong een gat in de lucht. Zij niet. 
Ze zei: ik breng het maar een beetje rustig, 
want je hebt er ook die niks van zo’n prijs 
willen weten. Nou, daar heb ik geen last 
van. Apentrots op de apenrots. 

‘Ook een erkenning natuurlijk. Ik was 

‘Zelf nadenken en dat
onbekommerd opschrijven’

Martin Sommer krijgt de Anne Vonde-
lingprijs voor politieke journalistiek 2010 
uitgereikt op woensdag 22 juni in de Noen-
zaal van de Eerste Kamer in Den Haag. 
Hij is nu politiek columnist/commentator/
verslaggever. Voordien was hij redacteur 
buitenland, stadsredacteur (Amsterdam), 
eindredacteur Vervolg, correspondent 
Parijs, verslaggever, boekenredacteur en 
chef Den Haag.

Volgens de jury (onder leiding van de 
Nijmeegse burgemeester Thom de Graaf) 
verdient Martin (Amsterdam, 1956) de 
prijs voor zijn gezaghebbende stem in 

Den Haag. ‘Zijn grote belezenheid stelt 
hem in staat om zijn onderwerpen in een 
bredere context te plaatsen, inclusief in-
ternationale vergelijkingen. Daarbij blijft 
zijn proza toegankelijk, origineel, scherp 
en humoristisch.’

Hij treedt in de voetsporen van illus-
tere voorgangers namens de Volkskrant: 
Yvonne Zonderop (1985, toen nog bij Het 
Vrije Volk), Oscar Garschagen (1993), Jet 
Bruinsma (1997), Lidy Nicolasen (2002) 
en Hans Wansink (2005). De Anne Von-
delingprijs wordt dit jaar voor de dertigste 
keer uitgereikt.

al drie keer genomineerd, voelde mezelf 
de Joop Zoetemelk van de Vondeling-
prijs. Toen ik hem weer eens niet had, 
zei Hendrik Jan Schoo: ach joh, die Von-
delingprijs moet je helemaal niet willen. 
Dat is een politiek correct prijsje van de 
PvdA. Maar ik wilde hem natuurlijk wel 
dolgraag.’

Wat is je kenmerk in die columns?
‘Helder proberen te schrijven, een poli-

tiek dilemma neerzetten en dat uitbenen. 
En er vervolgens ook nog wat van vinden. 
Sine ira et studio. Als het lukt, de kwestie 
van de afgelopen week natuurlijk. Dat is 

bij elkaar al moeilijk genoeg. 
‘Ik kwam een tijd geleden een ex-col-

lega tegen die was verhuisd naar Het Pa-
rool. Die zei me dat hij nooit wist of ik 
nou links of rechts was. Dat was duidelijk 
niet als compliment bedoeld, maar ik vat 
het toch maar zo op. 

‘Ik probeer eerlijk te zijn, niet grappig, 
niet achter de boom van de ironie te gaan 
staan. Een gemeend compliment kreeg ik 
van een andere kennis die zei dat het contra-
punt in de krant zo belangrijk is. Laten we 
het daar maar op houden. Contrapunt.’

Waarom sta je zo raar op de foto bij 
die stukjes?

‘Dat is zo gekomen. In het begin stond 
er een bescheten pasfotootje bij. Toen 
zou ik meer regels krijgen, dus de balk 
zou naar boven in de pagina opschuiven. 
En het idee was: dit is de politieke co-
lumn, dus er moet een ander plaatje bij. 
Maar omdat gelijkheid keukenmeester is, 
kwam er van die extra regels niks terecht. 
Alle columnisten evenveel ruimte. Wat 
overbleef was die staande foto, met die 
balk tegen mijn hoofd aan.’

 
Je kwam ooit van de NRC naar de 
Volkskrant. Waarom was dat?

‘Die vraag achervolgt mij nu al  bijna 25 
jaar. En het gekke is: de collega’s van de 
NRC stellen hem al even lang, in dezelfde 
bewoordingen. Allebei verbaasd. 

‘Bij de Volkskrant zit er dus nog steeds 
iets in van een katholiek minderwaardig-
heidscomplex, zoals Blokker altijd zei. 
Bij de NRC nog immer iets neerbuigends 
over die ontzuilde toffelemonenkrant. Ik 
deed destijds de portefeuille Afrika op 
de buitenlandredactie van de NRC. Daar 
heerste toen het terreurbewind van Wil-
librord Nieuwenhuis, door redacteur Mi-
chaël Stein niet ongeestig Bonifatius Ou-
dewoning genoemd. Allebei ook alweer 
overleden. 

‘De sfeer was om te snijden, ik had er 
verschrikkelijk genoeg van. Toen ging 
Janny Groen met Paul Brill naar Amerika 
en kon ik haar Afrika-portefeuille overne-
men.’
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Hoe kijk je nu tegen de krant aan?
‘Een vrolijke ontzuilde krant, die nog 

altijd niet goed weg weet met de zijnsvra-
gen van het leven. Liberaler dan de NRC. 
Ik ben heel blij dat we ruim baan maken 
voor links en voor rechts, met name in het 
immigratiedebat. 

‘Een moderne krant kan alleen maar li-
beraal zijn. Met paternalisme, van welke 
snit ook, red je het niet meer. Dat liberale 
perspectief hebben we in hoge mate aan 
Pieter Broertjes te danken. Het wordt god-
dank door Philippe Remarque doorgezet. 

‘Wel jammer vind ik dat er in de V te 
weinig ruimte is voor zingeving. Dat hoeft 
geen ouderwetse rubriek geestelijk leven 
te zijn, maar één column over filosofie is 
te weinig en te vrijblijvend. Consumen-
tisme en de leuke dingen des levens: dat 
is te dun als wereldbeeld. Zeker als het 
zich ook nog eens allemaal in Amsterdam 
afspeelt.’

Je studeerde oude geschiedenis, Grie-
ken en Romeinen. Heb je daar nog wat 
aan?

‘Zeker. Niet zozeer in staatsrechtelijke 
zin of qua politicologische ondergrond. Ik 
vond dat gedoe over de Griekse democra-
tie altijd slaapverwekkend. Wat ik ervan 
leerde heeft eigenlijk weinig met die oude 
geschiedenis te maken. 

‘Zelf nadenken, zelf ergens iets van vin-
den en dat onbekommerd opschrijven: dat 
heb ik geleerd. Dat is een groot goed, niet 
alleen voor columnisten en commentato-
ren, ook voor verslaggevers. Dan bedoel 
ik niet morele oordelen, de vraag of iets 
wel of niet deugt. Die vergissing wordt 
nog weleens gemaakt. Maar de lezer wil 
van de journalist antwoord op de vraag 
hoe iets in elkaar zit. 

‘Daar hoeft niet altijd een quote bij, ook 
geen hoogleraar of minister. Gewoon een 
verslaggever die uit zijn doppen kijkt 
en schrijft: zo zit het en niet anders. Die 

verslaggever is namelijk ook expert. Op 
het gebied van eigenwijze journalistiek 
kunnen we nog wel wat leren. Daar heb 
ik veel aan mijn studie gehad. En ik moet 
eraan toevoegen dat een correspondent-
schap in het buitenland enorm helpt. Je 
bent zelf de baas.’

Je schreef ook een boek over oud-
hoofdredacteur Lücker. Hoe zie je de 
toekomst van de krant met Lücker in je 
achterhoofd?

‘Ik zie niet heel veel verband met het 
verleden van Lücker. Vijfentwintig jaar 
geleden, toen ik kwam, was die band er 
nog wel. Wie terugverlangt naar de linkse 
krant van toen, moet nog eens in de leg-
gers kijken. Dat was helemaal geen slech-
te krant, maar leuk links was het evenmin. 
Er heerste een soort besmuikte dwang in 
de richting van wat de Volkskrant hoorde 
te zijn. Dat zijn we nu gelukkig kwijt.’

Han van Gessel

Vervolg van pagina 3           Martin Sommer

‘Tot mijn vijftigste heb ik gevoetbald, tot mijn zeventigste getennist en 
ik denk dat ik tot mijn tachtigste blijf biljarten’, onthulde oud-sportcol-
lega Ben de Graaf (74) op zondag 5 juni tijdens een optreden in het 
Haarlemse Reinaldahuis. Hij werd er voor een publiek van bejaarden 
geïnterviewd door de Haarlemse oud-wethouder Maarten Divendal. 

Ben noemde daar cricket als de meest interessante sport die er bestaat. 
‘Kan je uitleggen waarom?’, vroeg zijn interviewer. ‘Nee’, antwoordde 
Ben. ‘Je moet het snappen om het leuk te vinden. En ik snap het.’

Divendal vroeg Ben ook naar zijn houding destijds als journalist. 
‘Ik ben nooit partijdig geweest. Als Nederlandse journalist hoef ik niet 

achter Oranje te gaan staan.’ Partijdig vond hij de actie van De Telegraaf 
om Johan Cruijff in het bestuur van Ajax te krijgen. ‘Cruijff mag een 
goede voetballer geweest zijn, daarom is hij nog geen goede bestuurder. 
Ik volg het allemaal, voetbal en cricket evengoed als tennis en atletiek’

Na afloop neemt hij de gelegenheid te baat de Volksknar erop te wijzen 
dat de sportredactie van de Volkskrant niet zo goed is als Knor & Co 
in nummer 174 deed voorkomen. ‘De sportredactie is zijn kritische zin 
kwijtgeraakt.’              JqJ

BEN DE GRAAF altijd onpartijdig gebleven

Eerste in kleur
‘Een geluk is dat ik sinds zes jaar ook in 
kleur werk.’ Deze uitspraak in het inter-
view met Jos Collignon in de vorige Knar 
klopt niet. Jos tekende mij op 18 decem-
ber 1984, bijna 27 jaar geleden dus, in 
kleur. Omdat, naar zijn zeggen, 
dat zijn eerste tekening in kleur 
was, heeft hij hem later nog 
opgenomen in een expositie 
in Utrecht, recht onder de 
klanken van het Klaasje 
(C.C.S. Crone-liefhebbers 
weten waarover ik het 
heb.) Verzachtende om-
standigheid voor de vergis-
sing van Jos kan zijn dat het 
om een ‘privé’-tekening ging: 
ik kreeg hem bij mijn afscheid 

van de sociaal-economische redactie. 
Over de inhoud: Cees Schelling (wie weet 
nog wie hij is? - melk in de sloot) kijkt 
over mijn schouder mee of mijn teksten 
wel links genoeg zijn. Wie de plaat wil 
zien: welkom in Watergang, links naast 

mijn schrijftafel.
Jos en ik woonden destijds 

vrijwel naast elkaar (Charles 
Groenhuijsen en Michèle de 
Waard pal om de hoek). Ik 
dank hem bij dezen voor de 
liften die ik dikwijls van hem 
kreeg vanuit Hesp waar ook 
hij aanlandde na het hand-
matig naar de krant brengen 

van een plaat, ten laatste in 
een Peugeot 505, dat vond ik 

wel een rare, grote auto, maar hij 

stopte altijd wel geduldig bij het benzine-
station achter de Utrechtsebrug waar je 
toen nog een pilsje kon kopen en op de 
invalsweg van Utrecht waar ik dat pilsje 
dan weer kon lozen. Kortom Jos, ik ben je 
dankbaar voor een en ander. 

Maurits Schmidt

Klapwiekend
Ha! Ik herinner me alles! Vooral dat stop-
pen twee keer onderweg naar huis. Het 
waren mooie tijden en ik ben blij dat het 
gezeul met die tekeningen voorbij is. 
Trouwens, Hesp en daarna klapwiekend 
in de auto naar huis, al dan niet met 
Maurits samen, had ook niet lang goed 
gegaan. Leve de computer.
Groet uit Frankrijk, knarren.

Jos Collignon


