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Knor: ‘Co, wil je nog wat kwijt aan het eind 
van dit Volksknar-seizoen?’
Co: ‘Zeker wel. Femke Halsema is medewer-
ker van de Volkskrant geworden. Woensdag 
22 juni verscheen haar eerste bijdrage.’
Knor: ‘En beviel het?’
Co: ‘Nou, dat staat te bezien. Haar 
verhaal ging over een televisieserie 
(Mad Men), waar ik nog nooit van 
had gehoord. Veel vrouwenleed, veel 
trammelant in tragedieland, begrijp 
ik. Ben benieuwd wat er nog verder 
komt.’
Knor: ‘Maar daar gaat het toch om: de perso-
nal touch?’
Co: ‘Oké, maar waarom moet ik alles weten 
over de ingelijste foto van haar moeder?  En 
waarom moet ik weten hoe het contact met 

de Volkskrant-redactie verliep? En waarom 
voortdurend ik, ik, ik’?’
Knor: ‘Zuurpruim. Het is Femke Halsema, die 
eloquente debater achter de interruptiemi-
crofoon.’

Co: ‘Het steekt me toch als ik lees: 
‘heeft met vreugde afscheid geno-
men van de politiek’. Hebben we 
daarvoor al die jaren onze stem op 
haar uitgebracht?’
Knor: ‘Je gaat wel ver.’

Co: ‘Femke in de krant, graag. Maar 
alsjeblieft niet met een ‘oogverblindende 
secretaresse’, een ‘verstandshuwelijk’ of een 
‘aantrekkelijke man’ (‘My mama warned me.’) 
Geen ‘stijlvol seksisme’, zoals de intro Mad 
Men karakteriseerde. Dan maar liever de 
Tweede Kamer.   HvG  
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Hoe hebben de juristen in de Raad jou 
ontvangen in ‘hun biotoop’? 

‘De drie plaatsvervangend voorzitters 
zijn rechters. Verder zitten er maar twee 
juristen in de Raad. Het is dus eerder een 
journalistieke dan een juridische biotoop. 

‘Er was in het begin wat argwaan. Som-
migen vreesden dat ik te veel ouwe-jon-
gens-krentenmik zou zijn met Fons van 
Westerloo, de voorzitter van de stichting 
Raad voor de Journalistiek, en dat daar-
door het stichtingsbestuur meer invloed 
zou krijgen op wat de Raad doet. 

‘Verkeerd gedacht. Ik ben een oud 
vriendje van Fons, maar ik heb hem vanaf 
oktober pas drie keer gesproken. De goe-
de waarnemer ziet dat ik de stichting juist 
op afstand houd.’ 

Wat is de meest opmerkelijke zaak 
die je tot dusver voor je kiezen hebt 
gekregen? 

‘Een vervelende zaak was die van Mi-
cha Kat, van de website Klokkenluider-
online. Hij doet met zijn team onderzoek 
naar de moord op Marianne Vaatstra. De 
Leeuwarder Courant maakte een kritische 
reportage over de werkwijze van Kat c.s. 
met als thema: harde, intimiderende jour-
nalistiek, overvallen met draaiende came-
ra, complottheorieën.

‘Een paar dagen na de zitting bleek dat 
het artikel was overgenomen door de 
Gooi- en Eemlander. Een redacteur van 
die krant zat in de kamer die de klacht 
behandelde. Zij wist niet eens dat het ver-
haal in haar krant had gestaan. We hebben 

Victor Lebesque is sinds 1 oktober vorig 
jaar de eerste uit de journalistiek afkomstige 
voorzitter van de Raad voor de Journalistiek. 
Hij heeft het naar zijn zin. ‘Het bevalt prima. 
Ik ben aangesteld voor twee dagen per week. 
Ik werk nooit twee volle dagen achter elkaar, 
maar er is elke dag wel wat te doen. Ik vind 
het heerlijk weer actief te zijn binnen het 
vak. Ik denk dat het mijn oude hersens goed 
doet.’

door Han van Gessel

toen besloten de zaak opnieuw te behan-
delen door een andere kamer, wel weer 
onder mijn voorzitterschap. Toen wilden 
de mannen van Klokkenluider per se film-
opnamen maken. Dat heb ik verboden. De 
zittingen zijn openbaar, maar het is staand 
beleid dat er geen geluid- of beeldopna-
men mogen worden gemaakt. 

‘We hebben de zaak buiten hun aanwe-
zigheid behandeld. Daarna kregen we een 
brief van een advocaat, die vond dat wij 
de persvrijheid hadden beknot en die ons 
daarvoor voor de rechter wil brengen. Ik 
heb een brief teruggestuurd. Tot heden 
heb ik er niets meer van vernomen.’  

Je zei in april 2010 tegenover de 
Volksknar: ‘Journalisten zijn vaak 
slechte verliezers.’ Denk je daar 
inmiddels anders over? 

‘Ik denk dat nog steeds, hoewel ik het 
niet hard kan maken met voorbeelden. Ik 
ontvang geen directe reacties op uitspra-
ken, maar bij een gegrondverklaring zal 
er op de redactie waarschijnlijk luid wor-
den gekankerd over de Raad. Bij Geenstijl 
verscheuren ze onze uitspraak voor de ca-
mera van Pownews.’

In je voorwoord op het jaarverslag 
2010 heb je het over verbeterpunten. 
De mogelijkheid tot herziening van een 
beslissing van de Raad, de benoeming 
van raadsleden die geen directe band 
hebben met de journalistiek, een 
vereenvoudigde procedure. Waar gaat 
jouw prioriteit naar uit? 

‘Die verbeterpunten waren al vastge-
steld, voordat ik aantrad. Inmiddels zitten 
er al ruim een jaar burgerleden in de Raad. 
Dat is heel goed. Een kwestie wordt nu 
ook bekeken door de bril van zeg maar het 
publiek en niet alleen vanuit journalistieke 
en juridische optiek. Van de mogelijkheid 
tot herziening is al een paar keer gebruik 
gemaakt. Daphne Koene, secretaris van de 
Raad, en ik hebben in vier zaken gepoogd 
te bemiddelen. Niet steeds met succes. 

‘Mijn prioriteit ligt bij de kwaliteit van 
de uitspraken. Die moeten begrijpelijk en 
acceptabel zijn voor journalisten en voor 
het publiek. Verder doen we er alles aan 

Victor Lebesque na negen maanden Raad voor de Journalistiek:

‘Onze uitspraken moeten begrijpelijk zijn’
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‘Als raadslid wil ik graag bereiken dat de positie van 
Hoorn als sport- en cultuurstad wordt geconsolideerd 
en versterkt’. Met die stelling was oud-sportredacteur 
Martien Schurink op de verkiezingslijst van Hoorn 
terechtgekomen. Toen niet gekozen, maar volgende 
maand mag hij eindelijk meebesturen.

Waar begon je politieke interesse?
‘Gedurende de eerste acht jaar van mijn journalistieke 

bestaan, doorgebracht bij de editie Graafschap en 
Liemers van De Gelderlander in Doetinchem, voerde 
de journalistieke plicht mij naar raadsvergaderingen 
in plaatsen als Ruurlo, Borculo, Zelhem, Gendrin-
gen, Zutphen, Warnsveld, Vorden en andere Achterhoekse heer-
lijkheden. Toen moet dit stoutmoedige idee zijn gerijpt: later, als 
ik groot ben, ga ik zelf op het pluche zitten. Het heeft veertig jaar 
geduurd, maar nu gaat die jeugddroom dan toch in vervulling.’

Hoe deed je dat?
‘In de aanloop naar de raadsverkiezingen in maart 2010 heb 

ik mij aangesloten bij Fractie Tonnaer, een jonge geuzenpartij 
in mijn woonplaats Hoorn. Ik heb het partijprogramnma ge-
schreven en werd voor de moeite beloond met de zesde plaats 
op de kandidatenlijst. Dat programma viel bij de Hoornse kiezer 
in goede aarde. Vanuit het niets veroverden we vijf van de 35 
beschikbare zetels en een wethouderspost voor de naamgever 
van onze partij, Roger Tonnaer.

‘In één klap waren we een grote partij en een machtsfactor van 
belang. Ik zag me al zitten in de bankjes, maar die droom werd 
wreed verstoord door een zekere Levent Helelespe, die als num-
mer 24 van de kandidatenlijst (en als voorzitter van de moskee) 
zo veel Turkse voorkeurstemmen wist te vergaren dat ik het na-
kijken had. Ik moest genoegen nemen met een troostprijs: lid 
van de algemene raadscommissie.’

Heb je lang moeten wachten?
‘In de week voor Pinksteren keerden de kansen plotsklaps toen 

ons raadslid Stella Magnani, juriste bij de politie Amstel-
land, haar raadszetel opgaf wegens toenemende drukte 
op haar werk. Fractie en bestuur wezen mij aan als haar 

vervanger, wat erg moedig was gezien de zwaarte 
van de portefeuille: onder meer ruimtelijke orden-
ing. huisvesting, welzijn en sport. Dat wordt stukken 
lezen, leren, stampen, VNG-cursussen volgen, leren 
spreken in het openbaar en wat al niet meer. Geluk 
bij een ongeluk is dat de voor raadsleden min of meer 
verplichte mediatraining mij bespaard blijft.’

Zin in?
‘Ik hik zwaar aan tegen de beëdiging op 12 juli. 

Moet ik, nog maar net verlost van mijn laatste restjes geloof, de 
eed afleggen, ‘zo waarlijk helpe mij God almachtig’, of kan ik 
volstaan met ‘dat zweer en beloof ik’. Dat wordt nog een nachtje 
woelen en zweten in de echtelijke sponde.’

Tijd genoeg?
‘Het raadslidmaatschap gaat mij een uurtje of twintig in de 

week kosten. Te veel om mijn activiteiten als freelance verslag-
gever voor het Noord-Hollands Dagblad voort te zetten. Dat zal 
ik nog missen: stukjes schrijven over boerenvoetbalwedstrijden 
in de vierde, vijfde en zesde klasse. Misschien ligt hier een mooie 
uitdaging voor mijn weldra afzwaaiende West-Friese streekge-
noot Poul Annema. Wel ben ik van plan door te gaan met het 
geven van taalles aan burgers die afkomstig zijn uit Groot-Al-
lochtonië.’

Doe je nog iets met jouw specialisme: paardensport?
‘Ik moet je teleurstellen. Sinds mijn vertrek bij de beste krant 

van Europa heb ik geen knol meer in actie gezien.  En dat wil ik 
graag zo houden. Anky redt het ook wel zonder mij.

‘Over mijn politieke ambities en de reacties van het gepeupel 
op mijn benoeming kun je meer lezen op een Hoornse nieuws-
site: www.hoorngids.nl’   Jacques de Jong

Martien Schurink: de eed of de belofte? 

om de doorloopsnelheid te verhogen en 
we timmeren aan de weg om de bekend-
heid van de Raad te vergroten.’   

Hoe zit het met het naar buiten treden 
van de Raad, als er bij Pauw & Witteman 
stante pede moet worden ingegrepen? 
Hoe krijgt de Raad een gezicht naar het 
grote publiek? Of houden jullie alles 
liever binnenskamers?

’We willen juist niks binnenskamers 
houden. We hebben afgesproken dat ik 
de eerste woordvoerder ben. Die eerste 
plaats deel ik graag met Daphne Koene. 
Als het om min of meer technische zaken 
gaat, kan zij het veel beter dan ik. Ik heb 
er al heel wat media-optredens opzitten. 
Ik vind dat niet het leukste deel van mijn 
werk.’

Internet is een lastig probleem. Hoe 
pakt de Raad voor de Journalistiek 
dat aan?

‘In principe is internet helemaal geen 
probleem. Internet is een transportmid-
del voor informatie, net als de krant. 
Voor uitingen via internet gelden dezelfde 
journalistiek-ethische normen als voor 
de traditionele media. Dus klachten over 
journalistieke producties op internet kun-
nen in principe door de Raad worden be-
handeld.’

Het valt me op dat meer zaken gegrond 
of onbevoegd worden verklaard in 
vergelijking met het verleden. Klopt 
dat?

‘Klopt niet. In 2010 waren twintig klach-
ten (deels) gegrond, tegen 25 in 2009. Dat 
er in 2010 zes keer onbevoegdheid werd 
uitgesproken tegen één keer in 2009, be-
rust waarschijnlijk op toeval. 

‘Vorig jaar werden 27 klachten onge-
grond verklaard. En dat terwijl wij toch 
behoorlijk streng zijn. Soms zijn we zo 
streng dat mijn journalistieke hart ervan 

gaat bloeden. Bijvoorbeeld als we een 
klacht (moeten) honoreren, omdat er in 
een overigens prima journalistiek verhaal 
toch een niet te vergeven onzorgvuldig-
heidje is blijven staan.’
 
Hoe staat het met de media die nog niet 
met de Raad willen meewerken? 

‘De Telegraaf, Elsevier, RTL Nieuws, 
Tros Radar en HP/De Tijd laten nog ver-
stek gaan. We zijn blij dat Nieuwsuur 
weer loyaal zal meewerken met de Raad. 
NOVA was een paar jaar geleden afge-
haakt uit ongenoegen over een vermeende 
onjuiste uitspraak, waartegen geen beroep 
mogelijk was.’ 

Heb je verder nog wat op je lever? 
‘Een heleboel, maar daarover een vol-

gende keer. We zitten al zo‘n beetje op 
duizend woorden. Dus: finito.’

Han van Gessel

Vervolg van pagina 1                VICTOR LEBESQUE
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De voorlaatste keer dat ik Erik Beenker zag, was op de Uit-
markt in het najaar van 1994. Hij was toentertijd hoofd Educatie 
van het Rotterdamse museum Boijmans van Beuningen en liep 
in Amsterdam rond in een beige regenjas. 
Op de voering had hij folders gespeld die hij aan de man wilde 
brengen. Over een aanstaande tentoonstelling van ‘bloot’-schil-
der Pyke Koch. 
Als een potentiële klant naderde, sloeg hij als een ervaren vieze 
man zijn jas open en fluisterde: ‘Dirty pictures.’ 

Vorige maand liepen we elkaar opnieuw tegen het lijf op de Am-
sterdamse Blauwbrug. We waren in de Stopera geweest, waar 
een koor van zeshonderd amateurs optrad in het kader van de 
open Opera-dag. Zijn partner was een van de zangeressen.
Deze onverhoedse ontmoeting was de aanleiding om Erik, de 
vrolijke en op het oog minst gecompliceerde kunstredacteur die 
de Volkskrant ooit heeft gekend, aan het woord te laten in de 
rubriek Eigen Weg.

Jan van Capel

‘In 1980 werd ik eindredacteur 
van de kunstredactie van de 
Volkskrant.  ‘Eindredacteur?’ 

zei een collega van het Nieuwsblad van 
het Noorden, ‘dat kun jij helemaal niet.’ 
Hij kreeg gelijk, maar pas drie jaar later. 
Met de invoering van de computer werd 
de correctieafdeling opgedoekt. Iedere 
eindredacteur werd geacht voortaan 
de kopij vlekkeloos aan te leveren. De 
binnenlandredactie bleef de allerlaatste 
sluis. Na een week kwam Peter van den 
Berg  vragen of ik wilde stoppen met 
mijn grappenmakerij. Ze dachten dat ik 
de kopij expres saboteerde, als practical 
joke, maar ik bleek dyslectisch.

Grammatica en interpunctie interes-
seerden me ook niet. Mijn aandacht ging 
uit naar inhoud en stijl. Omdat ik niet op 

elke slak zout wilde leggen, begon ik aan 
een kritische analyse van de kopij van 
kunstredacteuren en medewerkers. 

Om inzicht te krijgen in de meningsvor-
ming bezocht ik, als dat kon, voorstellin-
gen en concerten waarover ze schreven; 
tekst woog ik op helderheid en logica. Na 
een half jaar kwam ik met mijn bevindin-
gen. Het was niet mals, vond ik, maar het 
maakte weinig indruk. Wie was ik om 
gelauwerde Volkskrant-redacteuren de les 
te lezen? Zelf zat ik er wel mee. 
Met rugdekking van Jan 
Paul Bresser, chef van de 
kunstredactie, had ik het 
aangedurfd mijn nek uit te 
steken. Korte tijd later ver-
trok hij naar de VARA. Toen 
stond ik er alleen voor. 

En er was nog wat. Bresser 
had nog net het eerste nummer van 
de nieuwe wekelijkse kunstbijlage ge-
maakt. Die kreeg ik er bij. Het was zwaar 
en het duurde even voor Henk Huurde-
man de nieuwe chef werd en Theo Tem-
mink de eindredacteur.

In het begin stelde de functie van eind-
redacteur bij de kunstredactie weinig 
voor. Tot 1982 was er geen eigen pagina. 
Kunstkopij moest concurreren met het 
andere aanbod. Ik kon plannen wat ik 
wilde, maar soms ging honderd procent Zie verder pagina 4

van de kopij niet mee. Stukken bleven 
dagen- soms wekenlang liggen. 

Op maandag was er een eigen pagina. 
Vast bestanddeel was de bijdrage van 
Kees Fens die eenderde van de pagina 
besloeg, een groot contrast met het ge-
knijp en geknip in andere stukjes. Fens 
schreef destijds nogal eens lange, worst-
achtige zinnen. Toen ik hem erop aan-
sprak, was hij niet verbaasd of beledigd, 

maar legde uit zo min mogelijk 
tijd aan het schrijven te beste-
den. Zijn prioriteit lag bij het 
lezen; zijn stukken schreef  hij 
in één keer. 

Een heel contrast met Ro-
land de Beer, die urenlang, 
glimlachend aan z’n recen-
sie bleef schaven en slijpen, 

vaak tot ver na de deadline.
De deadline voor kunstkopij lag om 

18.00 uur. Recensies van stukken die ’s 
avonds in première gingen, kwamen op 
z’n vroegst een dag later in de krant. Dit 
gebrek aan actualiteit ergerde me. Voet-
balverslagen stonden wel de volgende 
dag in de krant, waarom kreeg de kunst 
niet dezelfde prioriteit? Ik betoogde ook 
dat het journalistieke gehalte en de le-
vendigheid van de stukken zouden toene-
men als ze heet van de naald geschreven 
werden, in plaats van dat er een nachtje 

over geslapen kon worden. Blokker, die 
me aanhoorde, zei ten slotte: ‘Bewijs 
maar dat het kan.’

We kozen een voorstelling op vrijdag-
avond, als de deadline het meest krap 
was (23.30 uur). Het werd de Gijsbrecht 
van Aemstel in traditionele uitvoering 
met speeches na. ‘En tot en met de laat-
ste spreker blijven, er kon eens iemand 
doodvallen’, zei Blokker sardonisch. 

Om kwart over elf was het afgelopen. 
Op basis van mijn aantekeningen belde 
ik vanuit een telefooncel in Americain 
mijn recensie door. ‘Je weet, het is een 
weddenschap tussen Blokker en mij’, zei 
ik tegen de eindredacteur. ‘Als je het niks 
vindt, moet je het niet meenemen.‘ De 
volgende dag stond het in de krant.

Meestal had ik zondagavond dienst, 
maar omdat ik vrijdag op pad was ge-
weest, zat er een ander. Ik belde of het 
goed ging. ‘Ja, maar er ligt sinds zater-
dag wel iemand voor het gebouw die 
het niet eens is met je recensie.’ Grapje, 
dacht ik, maar de volgende dag bleek het 
waar. Iemand deelde papieren uit met 
delen uit mijn recensie en op de gevel 
stond met levensgrote rode letters: ‘Pro-
test tegen hetzejournalistiek.’ Het bleek 
een boze Bhagwan-aanhanger.

Erik Beenker, achterin met bril, vertelt op de Parade in Rotterdam, 2010, over de schil-
der Han van Meegeren.

Kunstrecensies heet van de naald

door Erik Beenker
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Carel Briels, regisseur van de Gijs-
brecht, had na de oorlog tal van aan-
hankelijkheidsmanifestaties voor het 
koningshuis georganiseerd. Hij was zeer 
oranjegezind. In zijn Gijsbrecht had hij 
de rol van Vosmaer gegund aan Ramses 
Shaffy. Die was populair en heel erg in 
Bhagwan. Het wemelde in de Schouw-
burg dan ook van in oranje gehulde 
mede-bhagwanezen. 

In mijn stukje maakte ik me er vrolijk 
over dat Briels, met zijn keuze voor 
Shaffy, opnieuw blijk gaf van zijn voor-
keur voor oranje. ’Het is oranje, het blijft 
oranje,’ was de teneur en ook had ik wat 
Bhagwan-aanhangers geportretteerd. 

Dat viel verkeerd. Blokker kwam grijn-
zend op me af. ‘Het is je gelukt’, zei hij 
snuivend, ‘maar je ziet wat ervan komt’.

ER waren veel redenen om bij de 
Volkskrant weg te gaan. De be-
langrijkste was dat mij in 1986 

gevraagd werd te solliciteren naar de 
functie van hoofd Educatie van Museum 
Boijmans Van Beuningen. Werken in 
een museum was een lang gekoesterde 
wens. Als student aan de kunstacademie 
was schrijven over beeldende kunst (ik 
begon in 1967 voor Het Vrije Volk) een 
van mijn bijbaantjes. In plaats van kunst 
maken (in 1972 stopte ik) ging ik schrij-
ven over het hoe en waarom van (vooral 
hedendaagse) kunst. 

Dat bleef niet onopgemerkt. 
In 1974 had ik een benoe-
ming als educatief ambtenaar 
bij het Stedelijk Museum in 
Amsterdam al op zak. Maar 
op het allerlaatste moment 
ketste het af op een psycho-
logische test, een formaliteit 
waarbij ik door het lint ging. 

In 1980 kon ik als educatief 
medewerker bij het Gronin-
ger Museum aan de slag. 
Maar toen lag het bestuur 
dwars; notabelen die ik als 
journalist allemaal weleens tegen de 
schenen had geschopt. 

In Boijmans werd ik hoofd van een 
afdeling met veertien mensen, had een 
eigen secretaresse, een riant kantoor en 
een film- en voordrachtenzaal. Ik kreeg, 
zeker in het begin, de vrije hand en kon 
me dagelijks laven aan de schitterende 
collectie. Dat was te verleidelijk.

Martin Schouten vroeg of ik over dans 
wilde blijven schrijven. Dat heb ik ge-
daan, maar het bleek niet te combineren 
met het museumwerk. In mijn plaats 
kwam Ariejan Korteweg. Wel maakte ik 
in die kortstondige periode een interview 
met Rudi van Dantzig (in het Parijse 
appartement van Rudolf Nurejev), dat 
in 1994 tot mijn verbazing werd opge-
nomen in Interviews uit Nederland. De 
beste Nederlandse interviews van de 
afgelopen 100 jaar.

Musea hebben veel aantrekkelijke kan-
ten, maar waarop ik me verkeek was de 
hiërarchie, de ambtenarij en de narcisti-
sche alleenheerschappij van directeuren. 
Musea zijn de laatste dictaturen op het 
westelijk halfrond. Om eraan te ontsnap-
pen wilde ik terug in de journalistiek. 

In 1989 was ik in de race om chef 

Kunst te worden van 
Trouw, maar werd met een 
neuslengte verslagen door 
Joost Divendal die meer re-
ligieus beschouwelijk was. 

In 1996 zat ik met Lucette 
ter Borg en Ileen Montijn 
(meen ik) in de laatste ron-
de voor kunstredacteur van 
de Volkskrant. Wel werd 
ik datzelfde jaar hoofdre-
dacteur van een nieuw op 
te richten theatermagazine, 
een fusie tussen Notes 

(dans) en Teatraal (toneel).  Het werd De 
Theatermaker (het huidige TM), maar 
bladen maken bleek een kunst die ik niet 
beheerste. Om het uit te proberen had ik 
een sabbatical opgenomen. 

Uiteindelijk heb ik na twintig jaar jour-
nalistiek (1967 tot 1987) ook twintig jaar 
(1986 tot 2006) bij het museum gewerkt. 
Ten afscheid schreef ik Het Collectie-
boek. 

Ik geef nog weleens lezingen over 
(collectie)geschiedenis van Boijmans 
Van Beuningen en een rondleiding van 
twee dagen over de collectie (van de late 
Middeleeuwen tot nu). Ik kan er ook een 
week over doen. Er zijn schilderijen waar 
ik over kan blijven vertellen. 

Met een van die verhalen, over de Em-
maüsgangers van Han van Meegeren 
(aangekocht als topstuk van Vermeer), 
stond ik vorig jaar op de Parade in Rot-
terdam. Voor maximaal twaalf mensen 
per keer gaf ik tien dagen lang een tafel-
vertelling van een uur inclusief muziek 
en een moraal. Dat laatste zou Jan Blok-
ker niet verbazen. ‘Educatief werk?’, 
zei hij toen hij hoorde wat ik ging doen. 
‘Ach, je hebt ook wel iets van een domi-
nee.’                Erik Beenker

Eind juni. Het is even mooi geweest. Sinds eind augustus vorig 
jaar zijn we prompt elke veertien dagen verschenen. Meer dan 
zes jaar al - en we vragen ons nog steeds af hoe het allemaal 
mogelijk is. De belangeloze en hartelijke medewerking van 
vele (oud)-collega’s is een belangrijke factor voor het voort-
bestaan van de Volksknar. Naar hen allen gaat onze warme 
dankbaarheid uit.
Tot eind augustus willen we even een adempauze. Daarna 
weer ‘volle bak’ ertegenaan. Het ziet ernaar uit dat we dan 

ook weer een financieel beroep gaan doen op onze lezers. We 
hebben lang volgehouden geheel gratis te verschijnen, maar 
dat blijkt toch niet haalbaar. Wie vorig jaar nog niet heeft 
gestort, kan met zijn tientje alsnog terecht op bankrekening 
nummer 3328 13398 ten name van J. de Jong.
En het kan best zijn dat we, als zich dringende zaken voor-
doen,  tussentijds toch nog verschijnen. 
Prettige vakantie.

Directie en Hoofdredactie van de Volksknar

‘Ik verkeek me
op de hiërarchie
in de musea’

PRETTIGE VAKANTIE!

Daar zat ik trots voor de tv om de afle-
vering van het BBC-programma Coast 
te bekijken waarin ik een glansrol zou 
vervullen. Urenlang was ik gefilmd in 
het Kurhaus in Scheveningen om daar 
alles te vertellen over het beruchte Rol-
ling Stones-concert uit 1964, dat ik had 
bijgewoond.

In sneltreinvaart scheerde het programma 
langs en over de Nederlandse kust. 
Fraaie beelden, zeker. Beetje clichéma-
tig: de dijken, de tulpen, de jenever, de 
zoute haring, de Afsluitdijk… 
Ai, de zoute haring werd in Schevenin-
gen gegeten en nu waren de programma-
makers al in Flevoland aangeland. Waar 

was ik gebleven?
Een illusie armer zette ik na 59 minuten 
de tv weer uit. Ja, ik weet het: elke dag 
kan een krant gevuld worden met kopij 
die het niet heeft gehaald. Maar deze 
keer was ik dus het slachtoffer. 
Deleted scenes from the cutting room.

Martin Rep

No Coast no Glory voor Rolling Stones-fan 


