
‘HAN VAN GESSEL koestert, als 
trouwste zoon aller tijden, een 
brandende, hemzelf bijna verte-

rende liefde voor de krant.’ Het citaat van 
Bert Vuijsje is uit het speciale krantje dat 
de Volkskrant-redactie maakte bij het af-
scheid van Erna van den Berg, Kees Los, 
Victor Lebesque en Han zelf in 2002. Bert 
gebruikte vrijdag dat citaat in de definitieve 
afscheidsspeech voor Han op begraafplaats 
Zorgvlied in Amsterdam. Dat was volgens 
Bert het wezen van Han: niet zijn school-
meesterij, die iedereen hem altijd achterna 
droeg, maar zijn diepe verbondenheid met 
de Volkskrant en de hele journalistiek.

Bert Vuijsje sprak als vertegenwoordiger 
van de krant, bij afwezigheid van de hoofd-
redactie, van wie de leden hadden laten 
weten verhinderd te zijn. Tussen de meer 
dan tweehonderd familieleden, vrienden 
en kennissen op Zorgvlied lieten zich wel 
talrijke collega’s zien, zowel uit heden als 
verleden. Op de kist lagen bloemstukken 
van zowel de Volkskrant als van de Volks-
knar.

Zijn dagelijkse fulltime werkzaamheden 
waren lang niet het enige wat Han aan de 
krant en de redactie bijdroeg, memoreerde 
Bert Vuijsje. Hij speelde een vitale rol in de 
veranderingen van de jaren zeventig: ‘van 
autoritair naar – soms doorgeflipt – demo-
cratisch, van loyaal aan KVP & NKV naar 
links in alle schakeringen’.

‘En midden jaren tachtig werd hij zich 
als weinigen op de redactie bewust van de 
noodzaak om de professionele, ambachte-
lijke kwaliteit van de krant te verhogen.

‘Het hoort tot mijn mooiste Volkskrant-
herinneringen: hoe wij aanvankelijk met 
z’n drieën – Han en namens de hoofdre-
dactie wijlen Henk Huurdeman en ik – in 
die tijd eerste de redactionele workshops 
opzetten, en daarna de basis legden voor 
het Stijlboek van de Volkskrant, waarvan in 
het eerste jaar al meer dan honderdduizend 
exemplaren werden verkocht. ‘Want Han 
had zeer goed gezien dat niet alleen hij, 
maar ook heel veel Volkskrant-lezers pre-
cieze feiten en klare taal verlangden.’

Hans drang tot éducation permanente 

vond ook een vorm in het Groot Dictee der 
Nederlandse Taal, vermeldde Bert Vuijsje. 
En hij zette zich in voor de collega’s van 
de toekomst door zijn nauwe betrokken-
heid bij de oprichting van de masteroplei-
ding journalistiek aan de Univeristeit van 
Amsterdam. Alleen al voor de Volkskrant 
kwamen daaruit sinds 2000 minstens tien 
waardevolle redacteuren voort. ‘Ook dat 
mag Han voor een flink deel op zijn conto 
schrijven.’

Vandaar zijn beginzin: ‘Han van Gessel 
behoorde tot een van de beste journalisten 
van Nederland’. Waartegen, zoals Bert zelf 
opmerkte, de schoolmeester in Han onmid-
dellijk geprotesteerd zou hebben op grond 
van taalkundige onjuistheid.

Oud-collega Toon Schmeink van Het Pa-
rool vertelde hoeveel gezag Han genoot in 
de Raad voor de Journalistiek, waarvan hij 
enkele jaren deel heeft uitgemaakt. ‘Het 
kwam voor dat twee partijen voor dit col-
lege zich uitsluitend tot Han wendden, op 
grond van diens kennis, ervaring, eruditie 
en beschaving.’

Broer Henk (de gelijkenis is nog steeds 
frappant) memoreerde de verbondenheid 
van de eeneiige tweeling Henk en Han. In 

hun jeugd deden ze alles al samen. Op het 
voetbalveld begreep de tegenstander vaak 
niet hoe ‘die gozer overal kon zijn’, als 
Henk en Han in hetzelfde elftal (RKAVIC) 
speelden. Onafhankelijk van elkaar kozen 
ze de studie klassieke talen. Als Han een 
vakantiekaartje stuurde met ‘Mijn groeten 
uit Bergen’ kwam er van Henk een kaartje 
met ‘Mijn groeten uit Dalen’.  Op een ver-
jaardag gaven ze elkaar dezelfde plaat van 
Cat Stevens.

De verbondenheid duurde een leven lang. 
Zo meldde Henk tijdens de receptie dat, 
kort nadat Han met de Volksknar bezig was 
gegaan, hijzelf voor zijn eigen achterban 
met een clubblad was begonnen, onwetend 
van de activiteit van zijn broer. 

Andere hartelijke toespraken kwamen 
van partner Yvonne Bakker, zoon Jurgen, 
dochter Floortje, ex-vrouw Marga. Yvonne 
vertelde met dankbaarheid terug te denken 
aan de talrijke goede gesprekken met Han, 
‘met veel diepgang, als het maar niet te per-
soonlijk werd.’ En: ‘We gunden elkaar de 
vrijheid; hij zijn boeken, ik naar buiten.’

Jacques de Jong
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Journalist Han van Gessel: kennis, 
ervaring, eruditie en beschaving

Han van Gessel.            Foto Jacques de Jong
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Vanwege de cholesterol wipte Han de 
dooier uit zijn moeizaam gepelde 

kantine-ei (‘weer niet goed geschrokken’), 
verhuisde het oranjegele balletje naar de 
doppen met aangroeisel, verdeelde het 
overgebleven, ontoereikende wit strate-
gisch over een boterham, voegde wat kris-
talzout toe en wees omlaag.
Een best uitzicht vanaf de zevende, boven 
het formica van ons stamtafeltje, op het 
talud met de licht gebogen spoorlijnen 
waarover geelblauwe treinen van en naar 
het Amstel Station gleden.
‘De Intercity van 13.37. Behoorlijk laat.’
Het had net zo goed géén grap kun-
nen zijn. Stiptheid was een kardinale 
deugd. (John Cleese mocht Han spelen 
in Clockwise. Hij heet in de film Brian 
Simpson, een uit orde, tucht en ijzeren 
regelmaat opgetrokken schoolhoofd met 
één oog op de wijzerplaat.) 

*
Han bezat een tijdlang een auto waarin 

hij niet reed. Hij verplaatste zich op 
zijn wat afgetrapte herenfiets. Uit de stal-
ling nam hij zijn pompje, handschoenen 
en de overvolle tas met losse snelbinder 
mee, die in de vensterbank naast zijn al-
pino kwamen te liggen. Moest hij het land 
in voor een interview, dan reisde hij per 
spoor. Altijd viel de keus op een eerdere 
trein om elk risico uit te bannen. Te laat 
komen – onverteerbaar. Ook wanneer hij 
een enkele keer naar Bussum kwam voor 
een tegenbezoek. Dan liep hij zo lang-
zaam dat hij rustig rokend heel erg lang 
deed over die kilometer vanaf het station. 
‘Sorry dat ik iets te vroeg ben.’

*
Zijn weekindeling op de krant had 

ingesleten vastigheden en ook zijn 
avonden verliepen volgens een gehamerd 
stramien. Dinsdagavond beginnen met 

lezen voor zijn geliefde rubriek Sjaal-
man, woensdag ook én laten bezinken, 
en donderdag halverwege de middag 
rustig gaan tikken, al een beetje tegen 
sluitingstijd aan. Sigaartje, doosje soms 
omgekeerd met de aantekeningen boven: 
blauwe viltstiftlussen op het beige karton. 
(Nooit, althans zo wil ik het me herin-
neren, zwierden die over het accijnszegel 
heen.) Broodje sprot of spekbokking van 
de viskraam verderop (van Theo, al jaren 
dood) binnen handbereik en de jonge je-
never naast het bureau voor als het karwei 
erop zat – vanzelfsprekend op tijd – en de 
vaste jongens zich rond hem begonnen te 
verzamelen. Ter afsluiting wat eten bij de 
Portugees. 
Na zijn afscheid van de krant belde hij 
geregeld op donderdag. ‘Wat hadden we 
het leuk, hè?’
Volmondiger kon ik het niet beamen.

*
Ook de maandagavonden waren heilig: 

om 23.00 uur stipt betrad hij een café 
in de buurt, waar hij zijn naaste vrienden 
trof, eerst jarenlang in King Arthur, later 
in Welling. Han hanteerde er zijn eigen 
tijdseenheid. ‘Jongens, ik drink nog één 
sigaartje mee.’

*
Tegen het einde van het jaar sleepte 

de postkamer zakken vol kalenders 
aan van grote bedrijven en instanties. Er 
waren indrukwekkende uitgaven bij. Alles 
ging in eerste instantie naar Riet, waarna 
de chefs van deelredacties op afroep een 
exemplaar mochten uitkiezen. Pirelli voor 
Financiën, Jeroen Bosch bij Kunst. We-
tenschap koos plaatwerk van DSM, roze 
en groene buizen tegen een strakblauwe 
lucht.
Ik mocht Het beste uit Sjaalman niet de 
dunste bloemlezing ter wereld noemen, 

maar elk jaar kwam Han tevreden te-
rug met de saaiste kalender aller tijden. 
Telkens dezelfde, van Concordia, uit de 
categorie ‘achtergelaten op de vrijmarkt’. 
Omkaderde witte vierkanten met letters 
voor de dagen en cijfers voor de datum. 
Geen plaatjes, niks.
Tevreden klom hij, matineuzer dan ik, elke 
eerste van de nieuwe maand op het bureau 
om van de op onze pilaar aan een punaise 
hangende kalender de oude maand af te 
scheuren, tevreden tot een bal te kneden en 
die weg te koppen.
‘Zo.’

*
Na jaren ben ik er op die dag eerder. 

Ik besluit de chef werk uit handen te 
nemen, zet de klim in, scheur het vel af en 
werp de verstreken junimaand verfomfaaid 
in de prullenbak.
‘Menéér De Boer, goedemorgen!’ Soms 
gevolgd door een vraag waarop ik nooit 
het antwoord weet. ‘Je raadt nooit wie ik 
gisteravond tegenkwam.’
Dat raad ik inderdaad nooit, noem voor de 
vorm onmogelijke namen, maar de spel-
regels vereisen dat ik formeel meld het op 
te geven. ‘Dubbel f’, zegt hij glimlachend. 
Verbaal geheimschrift dat zich door de 
jaren heen heeft ontwikkeld. Het kon ook 
‘de kleindochter van de grote MC’ zijn 
geweest, ‘dat heksje’ of ‘de door de zee 
verstotene’.
Als ik terugkom met twee koffie staat hij 
op het bureau om de kalender te ontdoen 
van het voorste vel en er een stijve prop 
van te kneden.
Opeens is het bij het Boekenkatern augus-
tus.
Juli wordt zo goed mogelijk glad getrok-
ken en een tikje scheef met plakband aan-
gehecht.
Kon het maar in real time.

Adriaan de Boer

Rituelen
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IK zag hem in die eerste jaren van de 
rubriek Dag in Dag uit (1966/’67) 

graag aan mijn bureau komen, met zijn 
brommerhelm nog op, want hij had – al-
thans in mijn herinnering – vaak haast. 
Moest naar college, of naar school want 
lesgeven (Grieks en Latijn) deed hij ook al 
voordat hij afgestudeerd was. 

Een bijdrage van studentencorrespondent 
Van Gessel betekende: goed stukje zonder 
gezeur. Hoefde niet nagecheckt, niet her-
schreven en zelden ingekort te worden. 
Dat was nogal bijzonder want veel bij-
dragen waren te ‘wild’ om ongekuist te 
plaatsen. 

Dag in Dag uit werd door hoofdredacteur 
Jan van der Pluijm ‘de speeltuin van de 
jongeren’ genoemd en als zodanig getoler-
eerd. Een jonge leraar Oude Talen met een 
neus voor nieuws en een scherpe pen: daar 
had je wat aan. 

Ineke Jungschleger

KORT nadat de Volksknar in 2005 
het licht zag, meldde zich Han van 
Gessel. ‘Je hebt iets moois in han-

den’. Vanaf dat moment kreeg het club-
blad voor de pensionado’s van de Volks-
krant een professioneel gezicht. 

Han had de goede ideeën. Niet alleen 
voor verhalen, ook voor series. 

Hij had mooie interviews met collega’s 
als Ad Overeem, Jan Bank en Kees Fens. 
De serie Broeinest, door hem bedacht, 
gaf door middel van een reeks interviews 
met oud-collega’s een prachtig beeld van 
de Volkskrant-journalistiek in de jaren 
zeventig. 

Allerlei coryfeeën van destijds traden 
erin op, zoals Ruud Gortzak over het 
cabaret, Ben de Graaf over de sport, Han 
zelf over de studentenopstand in 1968, 
Wim Ruigrok over de fotografie.  Een 
bundeltje is er helaas niet van gekomen.

Anderhalf jaar was Han ook de schrijver 
van de rubriek Knor & Co. Daarin gaf hij 
zijn commentaar op allerlei dingen die hij 
in de echte krant tegenkwam, in de vorm 
van een dialoog tussen twee narrige ty-
pes als Statler & Waldorf uit de Muppett 
Show. De ene keer stak hij de draak met 
een bepaald soort koppen, de andere keer 
over ‘die prachtbijlagen die uiteindelijk 

meestal zieltogend in de papierbak ver-
dwijnen’.

Hij ging ervan uit dat de Volksknar niet 
alleen met de voeten in het verleden moest 
blijven staan, maar ook het oog op de 
tegenwoordige tijd gericht moest houden. 
Vandaar zijn idee voor een serie inter-
views met veelbelovende, jonge nieuw-
komers bij de Volkskrant. Dat lukte bij de 
eerste vijf meer dan uitstekend. Toen hij 
een tweede vijftal aanschreef om de serie  
te kunnen voortzetten, kwam geen van 
de vijf met een antwoord. Dat stelde hem 
diep teleur. Maar hij had ook geen zin 
meer om er nog achterheen te gaan. 

Zijn gezondheid was toen al lelijk ach-
teruit gegaan. Vorig jaar juli liet hij weten 
zich niet meer met de organisatie van de 
Volksknar te willen bezighouden. Het 
werd hem te veel. Wel deed hij nog de 
correctie. Dat deed hij deskundig en punc-
tueel als geen ander.

Han en ik hebben ruim zeven jaar in-
tensief voor het clubblad samengewerkt. 
Alsof het een halszaak was. En misschien 
was het dat ook. We hielden elkaar bij de 
les, for better and for worse.

Het wil niet goed tot me doordringen dat 
hij niet meer meedoet.

Jacques de Jong

Han van Gessel in 1975 tijdens het feest 
van 25 jaar Opland in de hal van het ge-
bouw aan de Wibautstraat. 

Foto Wim Ruigrok Man van de goede ideeën
Goed stukje
zonder gezeur
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Fundament
KNARREN zijn er per definitie om 

dood te gaan.

Maar dat Han, met Jacques de knar die 
ons het knarrendom wees, een van de 
eersten is: nee, dat is niet leuk.

Dat Han leverpatiënt was, heb ik lang niet 
geweten. Hij zal de enige niet zijn in ons 
vak, ook de enige niet van ons, knarren.

Veel heb ik van hem geleerd, in velerlei 
opzicht.

Toen hij bekend maakte dat hij stopte bij 
de Knar, mocht ik een paar schrijfklusjes 
overnemen. Apetrots!

Maar alleen dat. Het fundament van 

veel journalistieke waarden lag en ligt bij 
Han. Han, in alle opzichten, altijd binnen 
de krant de schoolmeester. Han, de feest-
meester van het Nationale Dictee. Han, 
de altijd charmante, altijd hoffelijke Han, 
altijd bescheiden, innemend.

Was nog maar niet doodgegaan, Han.
Nou ja, take it easy.

Maurits Schmidt

Bij Cicero
DANKZIJ HAN ging ik in 1980 terug naar de Volkskrant.  

Han deed in die tijd de non-fictieboeken. Ik werkte bij 
Ambo, een non-fictieuitgever. Bij elke nieuwe aanbieding belde 
Han. Nieuwsgierig, geïnteresseerd.

Dat trok me. Toen hij me dan ook zei dat er een baan van 
literair redacteur bij de krant vrijkwam, belde ik meteen met 
hoofdredacteur Jan van der Pluijm, die ik als een vriend had leren 
kennen, toen ik in de jaren zestig op de redactie Binnenland werkte. 

Han bleek een goed, maar kritisch collega. Ik kon zijn kritiek 
waarderen. Zeker als het om taalaangelegenheden ging, al was ik 
het zelden met hem eens. 

Ik was opgeleid als taal- en letterkundige, Han had klassieken 
en sociologie gestudeerd. Hij had, misschien daardoor, in 
mijn ogen soms wat beperkte ideeën over taal. Maar hij was 
een meester – je hóórde de leraar Latijn – in de traditionele 
zinsontleding. Daar nam ik m’n petje voor af.  

Later werkten Han en ik op de redactie van Cicero, de helaas 
verdwenen, mooie boekenbijlage, mede dankzij hem een 
pronkstuk van de krant.

De samenwerking was voor mij vaak moeilijk omdat Han wel 
affiniteit had met de literatuur, maar zich daarvoor naar mijn 
gevoel veel te weinig had opengesteld. We verschilden in veel 
opzichten van mening als het om boeken ging, maar ook als op 
maandag Ajax ter sprake kwam. Han was voor het team, ik voor 
het individu. Dat gaf weleens wrijving. Han hield van spelletjes. 
Ik niet. Zijn idee van die wedstrijd spellen, het Groot Dictee, 
sprak mij in het geheel niet aan. Zó schoolmeesterachtig. Had 
ook niets met taal te maken.  

Maar los van deze door het werk opgeroepen tegenstellingen, 
waarover veelal nietsontziend, maar ook met veel gelach werd 
gestreden, kon ik met Han goed overweg, zeker als de nieuwe 
Cicero weer een geslaagd nummer bleek te zijn en Han, na het 
opsteken van opnieuw zo’n weerzinwekkende bolknak, de chef 
in hem vrijaf gaf en zijn eerste jenevertje achterover sloeg. Dan 
beseften we dat het ons allebei maar om één ding ging: de krant.

Willem Kuipers

ENKELE jaren geleden wandelde ik 
samen met Han in een stoet op de be-

graafplaats vlakbij de Amstelveenseweg. 
‘Weet je wat een mooi plekje is om later te 
liggen?’ vroeg Han. ‘Dat is hier. Van hier 
uit kijk je precies op het scorebord van 
het Olympisch Stadion.’ Han hield van dit 
soort wetenswaardigheden. Vooral als het 
met sport te maken had.

Ik heb hem eens bij een etentje ter gele-
genheid van een 25-jarig jubileum bij de 
krant in een toespraakje de vreemdste 
vragen horen stellen, zoals: ‘Wie scoorde 
in de wedstrijd België-Nederland in 1958 
het eerste Nederlandse doelpunt en wie 
deed toen het radioverslag.’ 

Niemand aan tafel wist dat natuurlijk, 
maar Han genoot alleen al enorm van het 
stellen van de vraag. 

Tijdens de verdere maaltijd hield hij 
de naburige disgenoten, soms fluiste-
rend,  bezig met nog meer buitengewone 
quiz-vragen. Sommige dames vroegen 
zich hardop af of hij wel goed bij zijn 
hoofd was.

Han was een tamelijk grote sportgek, 
maar bij mijn weten heeft hij het in de 
praktijk alleen bij voetballen gehouden. 
Samen met zijn tweelingbroer Henk 
speelde hij jarenlang bij  RKAVIC, de 
sportvereniging van het Ignatius College, 

tevens de meest katholieke club van Am-
sterdam en omstreken. De broers waren 
middenvelders. Geen brekers, maar op-
bouwers met een goeie techniek. Ze waren  
moeilijk uit elkaar te houden. 

Op spelletjes was Han niet zo dol. ‘Ook 
al omdat er altijd wel mensen aan tafel 
zitten, die niet tegen hun verlies kunnen.’ 

Maar er was één uitzondering. Han was 
een groot liefhebber van het grootse Chi-
nese spel Mahjong. Daarover schreef hij 
in 1976 in de Volkskrant-serie ‘Onder de 
lamp’ een complete verhandeling. 

En nu ligt Han begraven op Zorgvlied, 
ver van het Stadion, ver van het scorebord.

Jan van Capel

Han van Gessel in een opstelling met van boven af Martien Schurink, Henk 
Thomas, Nico Goebert, Peter van den Berg, Han van Gessel, Manus van Riek, 
Ab Schreijnders en Joep Verdonck.

Voetbalgek


