
Memo van het Genootschap van Ouwe Knarren van de Volkskrant  21 september 2005

‘Andere Volkskrant  zonder
kapelaan Van Bueren’
‘Denkend aan Van Bueren zie ik een eeuwige student voor
me, iemand met wie je heel erg kunt lachen, die van
doorzakken houdt, talent heeft voor foute vrouwen, gek,
aardig, eenzaam en behept met één ontembare passie:
Film. 
Ik heb 'm vaak beledigd, 'kapelaan' genoemd en
uitgelachen, maar nu puntje bij paaltje komt geloof ik dat
't tijd wordt toe te geven dat een Volkskrant zonder
besprekingen van de kapelaan over de belangrijkste
nieuwe films, een armere Volkskrant is.
Bovenstaande  karakteristiek komt van Theo van Gogh, op 13
december 2002 gepubliceerd op diens website ter gelegenheid
van de wisseling van de wacht met Ronald Ockhuyzen. 
Over deze laatste schreef Van Gogh bij dezelfde
gelegenheid:‘Wie is eigenlijk geïnteresseerd in het oordeel
van iemand die Mevrouw Barend (Sonja dus  -JqJ) 'the First
Lady van TV' noemt?’
(Zie het hele relaas op www.theovangogh.nl/stuk14.htm/)

Het visje bij de lunch van Henk H.
De Volksknar van vorige  week over
Henk  Huurdeman  riep  bij  enkele
collega’s nog herinneringen op, zoals
de volgende. 

Rond lunchtijd zei Henk H. vaak dat hij
buiten de deur even een visje ging eten.
Argeloze jongeren, onder wie Willem B.
hadden de indruk dat hij dan ergens een
vriendin ging bezoeken. 

 Willem  B.:
‘Vragen  durfden
we  niet.  Tot  er
weer  een
traditioneel
slotdiner  was  met
buitenlandse
correspondenten
(ik was
correspondent
Bonn).  Henk  was
speciale  gast,  ter
gelegenheid  van
zijn  afscheid.
Oscar G. (toen nog
in Washington) en
ik besloten dat het
mysterie  van  dat
visje  moest
worden  opgelost.
Samen
componeerden  we
de  toespraak  voor
Henk. 

 ‘Dus vroeg Oscar aan het einde van zijn
toespraak  aan  Henk,  met  ondeugende
ondertoon: ‘En beste Henk, volgens ons
kun  je  nu  ook  wel  het  geheim
verklappen waar jij  altijd dat visje ging
eten’.
 In zijn dankrede antwoordde Henk: ‘En
wat  dat  visje  betreft,  kan  ik  u  allen
mededelen  dat  die  tegenwoordig  voor
een  alleszins  redelijke  prijs  in  de
bedrijfskantine zijn te verkrijgen.’ 
 Willem B.: ‘De zaal lag plat!’
‘Gelijk’
 Pierre H. laat nog een andere kant zien
van Henk H. 
 ‘Hij  was  dan  wel  tot  adjunct
gebombardeerd,  maar  het  ‘baas  zijn’
ging hem niet goed af. 
 ‘Zo  hadden  twee  collega's  ruzie  over
een stuk  dat te  drastisch  zou  zijn
ingekort.  De  schrijver  ging  op  hoge
poten  naar  de  ‘hoogst  aanwezige’,
zijnde  Henk  H.  ‘Je  hebt  volkomen
gelijk’,  zei  Henk  toen  de  man  zijn
verhaal had gedaan. 
 ‘Vervolgens  moest  de  ‘inkorter'  bij
Henk op het matje komen. Ze praatten
even  en  toen  zei  Henk:  ‘Je  had
volkomen gelijk’. 
‘Zo loste hij die dingen op.’

VEERTIG JAAR LATER 

Gerard van den Boomen (82), Jos Schimmer (82) en Ad
Overeem (92) vorige week donderdag op de expositie
van Schimmer in galerie De Groene Poort,
Middenbeemster.  Zie de bijlage.




