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Koffie!
Zie verder pagina 2

Susanna Lemstra woont boven 
op de gasbel in Groningen. Van 
1986 tot en met 1991 was zij op-
roepkracht bij de dictafoon. Zij 
viel in op de vrije avonden van 
Cor van Staveren, Wim Salfisch-
berger en Truus Knoop. 
Sinds 1997 woont ze in het 
dorp Stedum (duizend inwoners). 
Sinds 2000 heeft zij haar ei-
gen communicatieadviesbureau 
Com&Co. Haar man Wim Grem-
men heeft zijn boekbindatelier 
en samen hebben ze uitgeverij 
GremLem, alleen handgebonden 
boeken.

Wachten op de volgende klap

Hoe ver ligt Stedum van Slochteren?
‘Zo’n 17,5 km, maar Stedum ligt in de ge-

meente Loppersum en rond deze gemeente 
zijn de meeste aardbevingen. Het gebied 
ligt op een soort breuklijn.’

Hoe lang merken jullie er iets van? 
‘De eerste bevingen die we echt heel be-

wust gevoeld hebben, waren al eind jaren 
negentig. Ik kan me nog goed de allereerste 
beving herinneren. We zaten naar Koot & 
Bie te kijken, toen opeens van alles begon 
te trillen, gevolgd door een knal. Het leek 
alsof er een vrachtwagen naar binnen reed.
‘Daarna heb ik ze niet zo geteld. Het zijn 

er tientallen geweest, sommige ’s nachts 

zonder dat we het hebben gemerkt. Ze zijn 
in de loop der tijd ook steeds zwaarder ge-
worden.

‘Tot afgelopen zomer waren de bevingen 

Susanna Lemstra.           Foto Wim Gremmen

Daar klonk het rinkelen van het hotelporcelein. Tijd voor de 
koffie.Vanuit de lift reed de koffiejuffrouw de koffiekar 

binnen met daar bovenop een grote, glimmende ketel met een 
kraantje onderin. Tijdens het rijden rinkelden de koppen en de 
schoteltjes van origineel, helderwit hotelporcelein. 

Ze hadden een klassiek model, zoals gebruikelijk in de horeca. 
Aanvankelijk zonder opsmuk, maar met het groeien van de wel-
vaart bij de Perscombinatie kregen de kopjes een blauwe opdruk 
in de vorm van een afbeelding van het Volkskrant-, dan wel het 
Parool-gebouw. Vanaf toen werden ze voor velen een collector’s 
item.

Na het binnenrijden van de kar kwam de koffiejuffrouw bij 
elk bureau apart de koffie inschenken. Melk erbij? Koffieroom 
voegde ze toe vanuit een literfles van Nutricia – die schoot wel 

eens uit. 
Tijd om het werk even te onderbreken. De 

conversatie met collega’s ging makkelijk, 
omdat er nog geen beeldschermen in de 
weg stonden. 

‘s Middags rond half drie kwam de kar 
opnieuw langs, met hetzelfde ritueel.

Een memorabele figuur achter de koffiekar was ome Jan, klein 
van stuk, met een stem als die van Bassie (van Adriaan). Die 
stem gebruikte hij veel, hij kakelde aan een stuk door, en had 
altijd wel een grap. Bovendien vroeg hij aan iedere redacteur die 
naar het buitenland ging, muntjes mee te nemen, voor zijn verza-
meling.

Het gebeurde ook dat hij zijn kar naar binnen duwde tijdens een 
redactievergadering. Hoofdredacteur Jan van der Pluijm had het 
woord. Voor ome Jan maakte het geen verschil, hij kakelde rustig 
voort. Wat hij zei, deed er niet toe, maar volgens enkele aanwezi-
gen werd het nog heel gezellig.

Van der Pluijm kon niet anders dan zijn mond houden, totdat 
ome Jan kakelend zijn kar weer naar buiten had geduwd.

Jacques de Jong

Talrijke gereedschappen 
en attributen die voor-
heen voor de journalist 
onontbeerlijk waren, zijn 
verdwenen of in onbruik 
geraakt. 
De Volksknar wijdt er 
een serie aan.
Deel 16: de koffiekop
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niet zo sterk. De ergste was net boven de 3 
op de Schaal van Richter. Er waren hier en 
daar al wat scheuren ontstaan en we had-
den schade gemeld bij de NAM. Daar is 
toen helemaal niets mee gebeurd. Dat was 
nog in de tijd dat de NAM nog verkondigde 
dat er nauwelijks schade kon ontstaan door 
de aardbevingen. Beroemd is inmiddels de 
vraag van de NAM  - die ook is aangehaald 
door Jan Mulder: ‘Heeft u mollen in uw 
tuin? Die scheuren komen daarvan.’

‘Tot afgelopen zomer dus was de NAM 
erg afhoudend en werd vrijwel nergens een 
schadevergoeding uitgekeerd.

‘Alles is drastisch veranderd na de heftige 
schok van 15 op 16 augustus. In Nederland 
blijft men volhouden dat het 3,4 was, maar 
direct na de beving werd vanuit Duitsland 
gemeld dat het boven de 4 op de Schaal van 
Richter was. Nou, zo voelde het wel. Het 
was ’s avonds om half elf, alles in huis be-
woog heen en weer en we holden naar bui-
ten. Ook de buren stonden allemaal buiten. 
Het was werkelijk beangstigend.’

Ernstige gevolgen?
‘Ja, toen is ons huis echt ernstig bescha-

digd geraakt. Nog steeds ontdekken we 
plekken waar het huis gewoon helemaal 
ontzet is. Er zitten dikke scheuren, en ze lo-
pen van de kelder tot aan het plafond in de 
kamer, dat naar beneden dreigt te komen. 
Overal in het huis zijn de gevolgen zicht-
baar. Zo is vrijwel overal het houtwerk los 
van de muur gekomen. Ook aan de bui-
tenkant van ons huis zijn de effecten goed 
zichtbaar, vooral veel en grote scheuren! 
En dan heb ik het nog niet over alle schade 
die je niet kunt zien, onder de grond, ach-
ter houten schroten, achter het plafond. Je 
moet je voorstellen dat het er allemaal niet 
beter op wordt nu bekend is dat de bevin-
gen op kunnen lopen tot 4 à 5 op de Schaal 
van Richter. 

‘Ik ben niet bang dat het huis het begeeft. 
Het is al bijna 200 jaar oud en staat stevig 

op de Groninger klei. Maar ja het is na-
tuurlijk niet aardbevingsbestendig en de 
meeste huizen hier hebben nauwelijks fun-
damenten.

‘Tot nu toe werd er eigenlijk best wat la-
cherig gedaan over alle schokken en aard-
bevingen. Maar die tijd is nu echt voorbij. 
Bovendien zijn mensen het echt meer dan 
zat om zo afgescheept te worden door de 
NAM en de overheid.’

Wat was de reactie van die kant?
‘Minister Kamp kwam in beweging na een 

advies van Staatstoezicht op de Mijnen. In 
dat advies werd gezegd dat de gaswinning 
per direct moest stoppen of in elk geval ver-
minderen. Maar daar gebeurt dus helemaal 
niks mee. De aardgaswinning gaat gewoon 
in hetzelfde tempo door en voor de mensen 
in het gebied gebeurt echt helemaal niets. 
Kamp was heel duidelijk toen hij hier was. 
Geen denken aan dat er minder of gestopt 
wordt met de aardgaswinning. Het kan toch 
niet dat zeven miljoen huishoudens zonder 
gas komen te zitten! 
‘Ik heb begrepen dat de NAM heeft toege-

zegd om alle huizen aardbevingsbestendig 
te maken. Maar goed, dat is een keer geroe-
pen en daarna is het angstig stil gebleven.’

Hoe zijn jouw ervaringen verder met de 
NAM? 

‘Breek me de bek niet open. Een paar jaar 
geleden is hier ook een meneer geweest 
die stug volhield dat de scheuren niet ver-
oorzaakt konden zijn door de aardbevin-

gen. Maar na onze melding van schade in 
augustus is hier een taxateur geweest die 
zijn werk niet goed heeft gedaan, want wij 
ontdekten telkens weer nieuwe scheuren. 
Dat had hij moeten zien dus. We hebben 
die informatie doorgegeven, maar vervol-
gens bleef het stil. Daarna zijn er al weer 
drie aardbevingen geweest, dus dat schiet 
lekker op.

‘Bovendien word ik steeds bozer. Wij 
moeten als gedupeerden schade melden, 
je moet constant je hele huis doorzoeken 
en blijven opletten. Dat is toch de omge-
keerde wereld? Ik zou zeggen dat de NAM 
op gezette tijden alle huizen hier grondig 
controleert en ervoor zorgt dat alles weer 
in orde komt. 

‘Deze week hebben we een brief van de 
NAM-directie gekregen waarin onder an-
dere wordt aangegeven hoe ze de schade 
behandelen. Maar daar worden mijn scheu-
ren niet mee gedicht!’

Doe je zelf nog iets als actievoerder, of 
met de buurt of het dorp samen?

‘Ik ben in ieder geval al enige tijd lid 
van de Groninger Bodem Beweging. De 
mensen zijn het zó zat, zelfs die nuch-
tere Groningers. Je merkt wel dat ik zelf 
ook behoorlijk boos word. Maar ja, ik wil 
mooie boeken maken, verhalen schrijven 
en dan vanuit mijn werkkamer uitkijken 
over de weilanden en de prachtige luchten 
hier op het Hoogeland. Ik wil helemaal niet 
hiermee bezig zijn en actievoeren, maar ik 
vrees dat het wel zal moeten. Nu de aardbe-
vingen weer uit het nieuws verdwenen zijn, 
blijven wij hier zitten met de scheuren en 
de angst voor de volgende klap.’

Slaap je nog wel rustig? 
‘Wil je het echt weten? Ja ik slaap nog 

wel rustig, maar het is wel raar, want iedere 
dag kijk ik rond in mijn huis en ontdek toch 
steeds weer nieuwe schade. Dat maakt wel 
heel onrustig. En ja, ik ben best bang voor 
de nieuwe knal. Zeker nu we weten dat 
die zomaar 4 of 5 kan worden. En ik vrees 
echt dat het dan niet bij een paar scheuren 
blijft.’

Jacques de Jong

Vervolg van pagina  1

Voorlopig zitten 
wij hier met 
de scheuren

Voorbeeld van de talloze scheuren en 
scheurtjes in het huis van Susanna Lem-
stra.            Foto’s Wim Gremmen
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Allerlei illustratoren hebben in de loop der jaren de krant 
een meerwaarde gegeven. Voor henzelf was het vaak ook 
een podium. In een korte serie laten we er een aantal aan 
het woord. Na Angela de Vrede en Poeka Veldman deze keer 
Peter van Hugten (63),  na 35 jaar nog steeds actief voor 
de krant. Maurits Schmidt zocht hem op.

ER hangt nog een echte Van Hugten in onze keuken.
‘De allermooiste plaats is natuurlijk de wc. Plek van con-

templatie. Die van jou is 25 jaar oud, klopt dat? Inderdaad, 
in de gearceerde stijl van toen. Ik startte heel precies, academisch 
in de uitvoering. Binnen de vrijheid, de fantasie van de onderwerp-
keuze moest alles kloppen. Dat was studie, studie, studie. Daar heb 
je veel lijntjes voor nodig.’

Dat gearceerde zie je ook veel bij Peter van Straaten. Jij bent 
er nu vanaf.

‘Misschien is het een tijdsbeeld. Ik werk nu steeds meer vanuit 
compositie en vlak kleurgebruik. Meer affi che-achtig. Dat heeft 
echt met tekenen voor de krant te maken. Een verfi jnde tekening 
met arceringen heeft rust nodig. In de krant kwam er steeds meer 
lawaai om je heen: koppen, andere foto´s, advertenties. Daarbij 
werd het voor mij spannender de realiteit meer te vertekenen. En: 
kleurgebruik werd mogelijk. Vroeger kon één steunkleur, mits er 
een kleurenadvertentie in die kleur tegenover stond.’

Jij heet illustrator. Nooit iets politieks, cartoonachtigs gewild?
‘Ik kwam precies 35 jaar geleden bij de krant, 1978. Ik had bij de 

NRC gewerkt, wilde kunstenaar worden. Vrijheid in plaats van het 
eerdere lesgeven op een middelbare school. Verschrikkelijk. Bij 
de NRC maakte ik wel enkele tientallen politieke prenten. Maar ik 
was er niet aan toe. 

‘Bij de Volkskrant kwam ik door Ferd. Rondagh. Hij beloofde 
me in Arti een stapeltje kopieën van mijn werk bij Jan van der 
Pluijm op het bureau leggen. Precies op het juiste moment voor 
Het Vervolg, dat toen begon en een illustrator zocht. Ik denk dat 
Henk Huurdeman het besluit heeft 
genomen. Die had daar wel gevoel 
voor, ook dankzij zijn vrouw Hens, 
goede schilder. Ik kwam in vaste 
dienst. Tot Lockefeer kwam. Hij 
schrapte dat meteen weer. Meteen 
op freelancebasis gezet. Typisch 
Lockefeer! Dus dat werd de afdeling 
eieren voor je geld: mijn podium is 
blijkbaar de Volkskrant. 

‘Verder heb je geen poot om op te 
staan. Is er even een verandering bij 
opmaak, kun je er zo uit liggen.’

Trok je dat fi nancieel?
‘Ik ben altijd les blijven geven. Bij 

de Koninklijke Academie in Den 
Haag. Daarna, dankzij Waldemar 
Post, ook op de Rietveld. Totdat, 

een dikke tien jaar geleden, de academies de illustratieopleidin-
gen eraf gooiden. Werd je eruit geschopt, kreeg je wat geld mee. 
Voor wie nu illustrator wil worden, is schraalhans keukenmeester. 
Vooral het geïllustreerde boek doet het maar matig in Nederland. 
Behalve kinder- en prentenboeken. Ook in de graphic novel is het 
wel druk, een opleving in het zelf stripverhalen maken.’

Inmiddels werk je voor Economie.
‘Met een vaste plek, prima bereik. Maar het mooiste blijft teke-

nen voor boeken. Eigenlijk ben ik met boekomslagen begonnen. 
Elsschot. Tijl Uilenspiegel. Heel veel heb ik er geïllustreerd. Het 
verschil zit in een andere invalshoek. Een boek gaat langer mee. 
Je krijgt er meer tijd voor. Zo werk ik graag met bibliofi ele gezel-
schappen, zoals De Roos in Utrecht, of drukkerijtjes die prachtige 
dingen maken, uit lood gezet op handgeschept papier. Daar komt 
alles bij elkaar, het hele drukkersvak, de geur van de inkt.’

‘Ik ben eigenlijk een estheet. De tekening staat bij mijn centraal. 
Die hoeft geen aanklacht te bevatten. Ik ben gewoon iemand die 
van iets moois houdt. Ben ook abstracter dan de meer verhalende, 
poëtische Van Straaten.’

Je laatste boek heet Bloot, wat doet vermoeden dat je verkoop-
succes zoekt.

‘Welnee! Een blote meid is toch het mooiste om naar te kijken? 
Zeker voor een rooms jongetje als ik. Omdat het nooit mocht.’

Jullie mochten toch wel naar Caravaggio kijken?
‘Ja, op de academie zag ik de eerste blote vrouwen. Maar daar 

was je zo druk met tekenen dat je geen gelegenheid kreeg er opge-
wonden van te raken.’

Bloot was je eerste grote boek?
‘O nee. Wel mijn eerste grote, 

zelfstandige boek, als je dat be-
doelt.’ 

Je wilt wel 93 worden. Welke 
ontwikkeling zul je nog doorma-
ken als tekenaar?

‘Eerst wilde ik tekenen om de 
chaos in de wereld een beetje te 
overzien. Vanuit de gedachte: als je 
iets kunt tekenen, dan snap je iets. 
Wat niet getekend is, is niet gezien. 
Maar dat is niet voldoende als je 
van tekenen je beroep wilt maken. 
Dan begint het eigenlijk pas.’ 

Maurits Schmidt

Het esthetische karakter
van Peter van Hugten

Zelfportretten van Peter van Hugten. Links uit 2001, rechts 
2011, boven 1982.



4

Ochtendritueel – als het motel een 
ontbijthoek heeft. Dikke geruite 
wafel bakken (tapdeeg uitgieten, 

twee minuten wachten; alleen in Texas 
perst het brandmerkijzer ‘m in de vorm 
van de staat). Intussen het sluisje van de 
automaat opendraaien en cornflakes in het 
kommetje van piepschuim laten ruisen.

Zijn er geen muffins?, vraagt Roald aan 
de receptionist met ‘Mr. B.’ op zijn badge. 
Niet meer, zegt B. ‘Oilworkers in town. 
Verdienen goud, eten acht muffins, pakken 
er zes voor onderweg. There’s no limit.’

Free Continental Breakfast.
Van de balie de lokale krant oppikken.
Hier, niet ver van Dallas, is dat de 

Stephenville Empire-Tribune. Vrijdag 
15 februari, twaalf pagina’s, oplage vijf-
duizend. Ben je een van de 17 duizend 
inwoners, dan kun je abonnee worden, 
mits je dicht in de buurt woont. Zaterdag 
en maandag verschijnt hij niet, op zondag 
wel. Formaat te smal en te hoog om voor 
berliner te kunnen doorgaan.

Managing editor Sara Vanden Berge 
geeft leiding aan twee algemeen verslag-
gevers, iemand voor sport en een opmaker 
die ook graphics verzorgt. Met AP voor 
landelijk nieuws.

Zelf schreef ze de opening, over de ver-
dachte van moord op een plaatsgenoot 
wiens borgsom is vastgesteld op een mil-
joen dollar. Leest over, net als de overige 
drie stukken op de één: plannen van de 

gemeenteraad, naderende verkiezingen 
in naburig Dublin (geboorteplaats van Dr 
Pepper) en onder de kop Ready to Ride 
aandacht voor een benefietwedstrijd. Zit-
tend op ezeltjes basketballen leden van de 
Cowboy Church tegen notabelen, onder 
wie orthopeed dr Kevin Vanden Berge.

Pagina 2, human interest. Ontslapenen 
(met foto en nabestaandenlijst) naast de 
rubriek Faces & Places. Omgeven door 
advertenties op de 3 een filmrecensie van 
freelancer Marilyn Robitaille. Pagina 4, 
opinie, heet Viewpoint. Een column van 
prof. Bob ‘community voice’ Newby; de 
reactie van het echtpaar Roberts op een 
koerswijziging bij Fox News.

Advertentiepagina ernaast, waar auto-
handelaar Bruner (Chevy Truck Month!) 
de Silverado 8550 dollar afprijst. Type 
auto waarin de op Obama kankerende 
Texaan zonder zijn oeverloze hoed af te 
zetten de stijgende benzineprijs vervloekt.

Een sportpagina met alleen basketball: 
drie stukken van Brad Keith, als vierde 
een ongesigneerd staff report. Ernaast de 
Devotional Page (kruis, bijbelspreuk) met 
boven de vouw kerkgegevens voor alle 
gezindten. Niemand hier – het equivalent 
van half Bussum – grijpt mis met 84 gods-
huizen voor dertien denominaties. Eronder 
32 advertenties van bedrijven die de ru-
briek sponsoren en opwekken een dienst 
bij te wonen. (De Bible Belt is hier op zijn 
breedst, een hamburgerbillboard meldde 

en passant: Jesus is Lord.) Opnieuw een 
pagina autoreclame, van dealer Mike 
Brown. Als sluitstuk de onontkoombare 
horoscoop, bridgerubriek, puzzel en tien 
dagstrips. Dubbele pagina rubrieksadverten-
ties, achterop de weerkaart (het blijft fris).

In de krant zit een robuuste papieren 
boodschappenzak. Opdruk: Bag Sale 
– Load Up and Save. Hardware store Ace 
(The Helpful Place), voor de zesde maal 
uitgeroepen tot klantvriendelijkste detail-
list, geeft de hele dag twintig procent 
feestkorting op alles waarmee je hem vult.

We krijgen niet eens de bodem bedekt: 
kauwgum, oordopjes, vlakgummetje, 
bordje Beware of Dog. Drie cent terug van 
4,20 dollar – 96 cent bespaard.

Adriaan de Boer

Met zoon Roald reist Adriaan de Boer af en toe naar de Verenigde 
Staten. Onlangs waren ze een maand in Texas.  Ook een gepensi-
oneerde journalist  kan soms niet van de krant afblijven. Dus werd 
ook die in Stephenville doorgenomen bij het ontbijt.

Een krant met een zak

Roald de Boer bij het standbeeld van Bud-
dy Holly in diens geboorteplaats Lubbock, 
Texas, in gesprek met een bezoekster uit 
New Mexico.            Foto Adriaan de Boer


