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Co: Wat zit jij te grinniken, Knor?
Knor: Ik ben de laatste tijd een paar aardige 
taalvondsten in de krant tegengekomen. Een 
beetje om te grinniken.
Co: Je maakt me nieuwsgierig.
Knor: Ik heb aan mijn verzameling 
mogen toevoegen: ‘opera-area’, 
iemand die ’gedoceerd’ televisie 
kijkt, iets ‘stoot’ veel Belgen 
tegen de borst, een sprong 
over de ‘pegases’ (turnjargon; 
bedoeld is het paard: Pegasus). 
Prachtexemplaren toch?
Co: Maar dat is je reinste schoolmeesterij.
Knor: Ja, dat zeiden ze over de Hoorneboeg 
ook altijd. Daar hielden we workshops ter 
introductie van het Stijlboek. Het ging over 

van alles, van journalistiek taalgebruik tot 
compositie en journalistieke ethiek. Wat is 
blijven hangen, is die ‘schoolmeesterij’. Alsof 

het alleen over d’s en t’s ging.
Co: Viel er daar op de hei nog wat 
te grinniken?
Knor: Nou en of. Vooral bij de 
nazit, het populairste programma-
onderdeel. Er konden nog zoveel 
harde noten zijn gekraakt, bij de 
nazit ging het er steevast vrolijk 

aan toe. Jan Luijten had in De Rode 
Hoed gelijk: er was alom gesteggel, maar ‘het 
familiale gevoel was vele malen sterker’. Het 
was altijd lachen geblazen bij de nazit, in de 
Hoorneboeg of - dichter bij huis - in café Hesp.
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Het kan zijn dat het geheugen onbe-
trouwbaar is en herinneringen mooier 
worden naarmate de jaren verstrijken. 
Maar ik vind toch dat de beschrijving van 
de periode-Lockefeer in het boek Dag 
in dag uit van Annet Mooij geen goede 
weergave is van de werkelijkheid. 

Natuurlijk was er gesteggel en gedoe, 
maar Mooij heeft dit geruzie uitvergroot, 
en de onderlinge saamhorigheid en grote 
betrokkenheid bij de krant onderbelicht. 
Dit leidt niet alleen tot een onevenwich-
tig beeld, maar ook tot ongerijmdheden 
in haar Volkskrant-geschiedenis. 

Ze gebruikt grote woorden als ‘linkse 
drammers’, ‘obstructieve krachten’, 
slechts gericht op het ‘vleugellam’ maken 
van de hoofdredactie, zonder enig besef 
van ‘gemeenschappelijke verantwoor-
delijkheid’. Dat dit haaks staat op het 
feit dat onder Lockefeer de Volkskrant 
groeide en bloeide, en op de redactie een 
‘sterk wij-gevoel’ heerste, beseft Mooij. 
‘Wat valt er over deze tegenstrijdigheid 
te zeggen?’, vraagt ze zich af.

Dat ze daarop geen goed antwoord 
weet, komt door haar scheve kijk op de 
werkelijkheid. Naar mijn overtuiging 
heerste er wel degelijk ter redactie een 

sterk gevoel van verantwoordelijkheid 
voor de krant.  Al dat gesteggel had tot 
doel te komen tot een betere Volkskrant. 
Verder overheerste het besef dat geruzie 
de dagelijkse productie van de krant niet 
in gevaar mocht brengen. 

En, last but not least: ruzie deed geen 
afbreuk aan de collegiale sfeer die bij 

Jan Luijten reageert op boek Annet Mooij:
‘Het familiegevoel overheerste’

Tekenaar Opland (Rob Wout) als feestbeest tijdens de viering van zijn 25-jarig jubi-
leum. ‘For he ‘s a jolly good fellow’, blijft voor altijd aan hem en zijn doordringende 
bariton verbonden.                    Foto Wim 

redactiefeesten, jubilea en het afscheid 
van redacteuren, inderdaad, ‘hartverwar-
mend’ was. Bij mij overheerst dan ook 
het gevoel tot een bijzondere familie te 
hebben behoord, en niet in een slangen-
kuil te hebben gezeten. 

Of zijn herinneringen werkelijk be-
drieglijk?

In het vorige nummer hebben we de 
naam van Aimée Kiene verwisseld 
met die van een Franse filmster van 
bijna tachtig, Anouk Aimée. Onze ex-
cuses. Hierboven links dus onze Ai-
mée, rechts die andere.

AIMÉE EN AIMÉE

door Jan Luijten
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Het Volkskrant familiegevoel

Voetballen met
 de collega’s

Als er een voetbaltoernooi was, 
mocht je blij zijn als van de 
achttien spelers die zich had-

den aangemeld, er voor de eerste 
wedstrijd tien op het sportpark zouden 
arrriveren. Zo ook nu. We moesten 
ons in de eerste match behelpen met 
een gastspeler (zoon van een Hesp-
bezoeker), om over reserves nog maar  te 
zwijgen. Ik weet niet meer hoe de uit-
slagen waren, maar zeker is dat dit elftal 
ergens in de jaren zeventig zegevierde 
in het eerste Perscombinatie/Hesp-
voetbaltoernooi. De mensen van de 
drie kranten aan de Wibautstraat waren 
zulke geziene cliënten op de Weesperzij-
de dat het management van café Hesp 
besloot dit jaarlijkse treffen in te richten. 
Met na afloop een barbecue en drank.

We wonnen de beker. Voor het eerst en 
voor het laatst. Aan Trouw en Het Parool 
hadden we meestal geen kind. Niet dat 
wij zo goed waren, maar bij Trouw ston-
den dominee-types in het veld en bij Het 
Parool was het leve de lol. Het team van 
Hesp was op het eerste PCH-toernooi 
samengesteld uit de best verterende 
‘normale’gasten. Aannemer Gerrit, die 

De hele Volkskrant-familie is uitgerukt naar café Hesp, waar Angeline Camper afscheid neemt van het redactiesecretariaat. Willem 
Sprenger overhandigt het afscheidscadeau. Naast Angeline zit Willem Ellenbroek op het biljart (1978) .            Foto Wim Ruigrok

Bovenste rij van links af: Charles Groenhuijsen, Roelf Ridderikhoff, Gerard te Kloese, 
Redmar Kooistra, Klaas van Albarda, een gastspeler. Onder: Oscar Garschagen,  Frenk 
Naumann, Peter van Bakkum, Jan van Capel, Maurits Schmidt.         Fotograaf onbekend

aan de bar twee krukken besloeg, stond 
op doel en de andere spelers waren op 
z’n minst vijf dagen per week in de 
kroeg te vinden. 

De daaropvolgende toernooien was het 
uit met de pret. Ober Han (nu de eige-
naar van het café) vond verliezen niet 
zo geweldig en contracteerde de jaren 

daarna spelers die zich zelden in een 
café vertoonden en bij Zeeburgia of een 
andere vereniging in Amsterdam-Oost 
de sterren van de hemel speelden. Weg 
gezelligheid, maar de steeds grotere 
bekers vulden wel de enorme prijzenkast 
van Hesp tot de nok.

Jan van Capel
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Een tankgracht dwars door Kunst
Muziek is Louis Houet (67) 
met de paplepel ingegoten. 
Zelf muziekmaken is nog 
steeds zijn lust en zijn leven. 
Tijdens zijn lange radiocarrière 
bij de KRO-radio maakte hij 
een kortstondig uitstapje 
naar de kunstredactie van de 
Volkskrant. ‘Nou, dat was wat. 
Je kon aan het apaiseren en 
blussen blijven.’ 
In 2004 ging hij met de vut.

door Han van Gessel

LOUIS HOUET was drie jaar kunst-
redacteur van de Volkskrant (van 
1988 tot 1991), maar hij heeft in die 

korte periode op menige collega een grote 
indruk gemaakt. Niet alleen met zijn virtu-
oze vingerwerk op de accordeon bij fees-
ten en partijen, maar vooral ook met zijn 
aimabele optreden in de heksenketel die 
toen kunstredactie heette. Kunstredacteuren waren destijds niet 
van het allermakkelijkste soort. Te midden van alle toestanden 
gold Louis als een weldadig rustpunt.

Eigenlijk was hij niet voor de krant geboren. Zijn grote liefde 
ging uit naar de radio, waar hij na een studie theaterwetenschap 
met bijvakken Nederlands en muziekwetenschap van 1973 tot 
1988 voor de KRO literaire programma’s maakte. Die liefde da-
teerde al van zijn vroegste jeugd, toen hij van zijn opa een bake-
lieten lampenradio had gekregen. 

‘Die stopte ik ’s avonds, als ik geacht werd te slapen, onder de 
dekens. Zo heb ik geluisterd naar hoorspelen, muziek, documen-
taires, naar programma’s als Marimba van Gabri de Wagt. En 
nog luister ik veel naar radio, vooral via internet.’

Geen wonder dat hij na zijn Volkskrant-periode terugkeerde 
naar zijn oude liefde. Hij werd chef Radio 4 bij de KRO en later 
weer programmamaker. Na zijn radiowerk las hij voor de blin-
denbibliotheek een paar jaar boeken in en vertaalde hij een boek 
van de Duits-joodse schrijver Walter Mehring over de verloren 
gegane bibliotheek van zijn vader. 

‘Die boekerij werd in 1938 door de nazi’s grotendeels geplun-
derd. Met veel geluk wist Mehring naar Amerika te vluchten. 
In eenzame ballingschap reconstrueerde hij daar die bibliotheek, 
onderwijl met zijn overleden vader discussiërend over de Euro-
pese cultuur.’

Waarom maakte je destijds de overstap naar de Volks-
krant?

‘Dat is een verhaal apart. Er stond een advertentie in de krant 
waarin de Volkskrant een eindredacteur voor de kunstbijlage 
vroeg. Mijn dochter Brechje, toen 15 jaar, zei: ‘Hé, jij doet toch 
iets met kunst? Is dat niks voor jou?’ Geheel beduusd door dit 
blijk van belangstelling en meeleven volgde ik voor de grap haar 
suggestie. Eerst was er een gesprek met de sollicitatiecommis-
sie. Dat verliep wat mij betreft vrijwel zonder zenuwen. Ik had 
immers al een goede baan.

‘Het tweede gesprek was later, met Harry Lockefeer. Ik zat in 
de trein naar Amsterdam en las tot mijn grote verbazing op de 
voorpagina dat Johan Doesburg een stuk had geregisseerd van 

een antisemiet: Karl Kraus, een Oostenrijks-joodse schrijver die 
zowat tegen alles was. Ik bracht het gesprek op die flater. 

‘Harry wrong zich verontschuldigend in duizend bochten en 
ik trok een bedenkelijk gezicht. Wilde ik wel bij zo’n krant wer-
ken?  Misschien heeft deze wat vermetele, laconieke houding 
mij die baan bezorgd. Er kwam trouwens nog een andere eindre-
dacteur bij: Melchior de Wolff.’

Waar kijk je met het meeste plezier op terug?
‘Het gevoel op vrijdagmorgen, als de kunstbijlage in de bus 

lag en als die er goed uitzag. Of als je een stuk had geschreven 
waar goede reacties op kwamen. Of na geploeter op zondag als 
je dienst had en altijd alles toch net op tijd af kwam. Ik had soms 
wel de indruk dat ze altijd mij moesten hebben. Igor Stravin-
ski bijvoorbeeld, die het nodig vond te overlijdentoen ik dienst 
had.’

En waarop met minder plezier?
‘De keren dat je als eindredacteur eindeloos moest wachten op 

een stuk, ook na herhaaldelijk bellen. Nog erger was het als je 
een stuk kreeg dat veel en veel te lang was. 

‘Zo had freelancer Michaël Zeeman die gewoonte. Mijn oplos-
sing was in zo’n geval een hele kolom weg te laten. Het was mij 
gebleken dat zijn eerste kolom kon worden gemist. Zijn stukken 
begonnen eigenlijk pas in de tweede; de eerste bevatte indruk-
wekkende weetjes. Geen enkele keer heeft hij iets over mijn in-
korttechniek gezegd.’

Je was korte tijd chef Kunst, tussen Willem Kuipers en Mi-
chaël Zeeman in. Hoe zat dat?

‘Chef Kunst Willem Kuipers zat ergens in 1990 ziek thuis. Op 
de kunstredactie waren grote problemen. Er liep zowat een tank-
gracht dwars door de afdeling. Lockefeer vroeg mij of ik chef 
wilde worden. Ik zei toen dat we een chef hadden, die ziek thuis 
was. 

‘Maar op ziekenbezoek gaf Willem te kennen dat hij er totaal 

Louis Houet (rechts) met Martin Schouten op het verjaardagsfeest van de 70-jarige 
Lisette Lewin.                  Foto Jacques de Jong
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geen bezwaar tegen zou hebben, als ik zijn taak zou overnemen. 
Dat heb ik gedaan. Nou, dat was wat. Je kon aan het apaiseren 
en blussen blijven. Maar zoals vaak wordt men na een tijd het 
ruziën zat en slibde die gracht min of meer vanzelf dicht.’ 

Beschouw je achteraf je Volkskrant-tijd als een hinderlijke 
onderbreking van je radiowerk?

‘De tijd bij de krant beschouw ik absoluut niet als een onder-
breking, laat staan een hinderlijke. Ik heb in die drie jaar veel 
geleerd over journalistiek en vormgeving, maar vooral heb ik 
door het eindredactionele werk veel meer gevoel voor stijl ge-
kregen.’

Muziek is je leven. Heb je dat van huis uit meegekregen?
‘Het was paplepelwerk. Mijn vader was onderwijzer, organist 

en pianoleraar. Vanaf mijn zesde kreeg ik pianoles, niet van hem 

trouwens, en vanaf mijn twaalfde vioolles.
‘Ik denk dat ik nu meer dan de helft van mijn tijd doorbreng 

met zelf muziekmaken. Dat is dan zowel klassieke muziek, met 
viool, altviool of piano in wisselende kamermuziekensembles, 
als jazz in diverse bandjes.

‘Laatst kwam ik  Henk Strabbing tegen op een jamsession. Die 
had ik in geen twintig jaar gezien. Bij de Volkskrant heb ik nog 
met hem gespeeld. Hij hanteerde toen de trompet, maar in Hil-
versum speelde hij met zijn trombone de sterren van de hemel. 
Het was zijn eerste instrument, dat wist ik niet. 

‘Ik kan niet zonder muziek. Een paar jaar geleden raakte ik 
een hele tijd geblesseerd aan mijn linkerhand. Niks viool, niks 
piano. Maar ik moest spelen en heb mij daartom bekwaamd op 
de chromatische mondharmonica. Het ging nog ook, zelfs met 
optredens.’

Han van Gessel

Vervolg van pagina 3         Louis Houet

Louis Houet op de accordeon in een gelegenheidsorkest van 
de krant. Verder van links af Henk Strabbing en Wim Wirtz op 
trombone, Bert Vuijsje op saxofoon, Maurits Schmidt op klari-

net, Martin Ruijter op viool, Han Hansen op tamboerijn, en Ben 
Haveman zingt.       
               Foto Wim Ruigrok

Het Vrije Volk

‘Met de film heb ik niets te maken, al zullen scenarist en 
regisseur mijn boek editie 1982 hebben gelezen’, meldt 
Martin Schouten desgevraagd naar aanleiding van de 
herziene uitgave van zijn boek De bende van Oss. Mar-
tin was bij de Volkskrant van 1984 tot 1999, eerst als re-
dacteur en later als freelancer met een contract.

In 1980 al kreeg Martin het plan om een boek te schrij-
ven over de jaren dertig. Dat resulteerde in De zaak Oss, 
geschreven aan de hand van talrijke schriftelijke en mon-
delinge bronnen.

Uitgever Hans van Maar van Justpublishers klopte bij 
Martin Schouten aan, toen dit jaar de film De bende van 
Oss werd aangekondigd. Als een haas heeft hij toen het 
boek nog eens grondig bewerkt. Het gaat over een bende 
Zuid-Nederlandse misdadigers die in de jaren dertig de 
regio onveilig maakten. Ze waren de politie meestal te slim af. 

Martin Schouten herschreef het boek tot een volksverhaal, aldus de flaptekst. ‘Dat 
‘volksverhaal’ slaat vooral op de nieuwe hoofdstuktitels, waarmee ik orde heb pro-
beren te brengen in de grote hoeveelheid personages,’ licht de schrijver toe.

JqJ

In het lijstje Van Volks-
krant-collega’s die ooit 
voor Het Vrije Volk heb-
ben gewerkt, ontbre-
ken nog Wim de Jong, 
Harmen Bockma en 
Henk Blanken, zo 
meldt deze laatste, nu 
onderzoeksjournalist 
bij het Dagblad van 
het Noorden. Van 1987 
tot 2003 was hij bij de 
Volkskrant.

En Janny Groen meldt in 1974 ook een 
jaartje onder Herman Wigbold te heb-
ben gewerkt op de Schiedamse redactie. 
Daarna is ze met camper de wijde wereld 
in getrokken, Afrika, Azië. Zij werd in 
september 1980 als Afrika-deskundige 
aangenomen bij de Volkskrant.

‘De bende van Oss’ als volksverhaal

Henk Blanken


