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Spontaan strandje naast terras van Hesp

Tijdens de warme dagen van juli ontstond spontaan een strandje op de Weesperzijde 
naast het terras van café Hesp, voormalig stamcafé van de Volkskrant. ‘Dat wij dit nooit 
hebben gedaan...’, peinsde collega Willem Ellenbroek, die de foto maakte.

Nog maar vaag zijn de resten te zien van 
de letters die eens de bekroning vormden 
van het Volkskrant-gebouw aan de Wibaut-
straat. Later komt op die plek de naam van 
het hotel te staan, waaraan nu wordt ge-
werkt: Volkshotel. En mogelijk worden de 
letters ‘Volks’ teruggezet op hun plek.

Op dit moment zijn alle verdiepingen in 
het voorste gedeelte gestript. Sinds het 
vertrek van de krant in 2007 waren daar 
kleine, creatieve bedrijfjes gevestigd. Die 
krijgen nu een plek in het achterste deel 
van het gebouw. Voorin komen 172 hotel-
kamers. Beneden komt ook een café waar 
passanten binnen kunnen lopen. Op de ze-
vende etage blijft het restaurant Canvas, 
dat ook een vernieuwing ondergaat.

De bedenkers van het project willen met 
nadruk de herinnering aan de Volkskrant 
behouden. En zelfs de Volksknar speelt 
een rol. De plannenmakers, zo meldde de 
Volkskrant van zaterdag 3 augustus, wil-
len een kartonnen lamp ophangen, waarop 
teksten uit dit clubblad zijn gedrukt.

Op pagina 4 enkele, allerlaatste, beelden 
van het interieur, tijdens het bezoek van 
een groep pensionado’s vlak voordat de 
sloop begon.           Foto Julien Althuisius

Volkskrant-gebouw
op de schop
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In deze nieuwe rubriek doen kinderen 
van Volksknarren hun verhaal. Twee 
vragen staan steeds centraal. Welke 
invloed had het beroep van jouw Knar 
op het huiselijk leven, welke op jouw 
beroepskeuze? De eerste kandidaat is 
niet moeilijk gevonden: Tia Lücker (68), 
dochter van de wellicht spraakmakend-
ste, naoorlogse hoofdredacteur, Joop 
Lücker (1914-1980). Op de dag dat hij 
99 zou zijn geworden, levert ze haar 
correcties in. Paar puntjes. Valt nog 
mee voor een strenge eindredacteur.

JE VADER was al jong haantje-de-
voorste, later de meest gezaghebbende 
hoofdredacteur.

‘Dat zeggen sommigen. Anderen hele-
maal niet. Mijn vader viel beroepsmatig ver 
van de stam; zijn vader was kunstschilder. 
Al op z’n achttiende ging hij naar Londen, 
journalistiek leren. Kwam voor de oorlog 
terug. Werd in januari 1945 hoofdredacteur 
van de Volkskrant.’

Jouw eerste herinneringen?
‘ ’s Morgens sliep hij. Dus nooit te spre-

ken. Half elf naar de krant. Half zeven thuis. 
Meestal zat hij met ons aan tafel. Daarna 
weer terug. Tot één uur naast de chef 
Nacht. Pregnante herinnering: hij bracht 
ons op een koude doordeweekse ochtend 
met de auto naar de kerk, vóór schooltijd. 
In ochtendjas.

‘Wij groeiden op met zeven kranten. Van 
Het Vrije Volk tot De Telegraaf. Ik lag op 
de granieten keukenvloer voor zevenen de 
kranten te lezen. Kind, op die kouwe vloer, 
riep m’n moeder.

‘Mijn vader was geen kroegganger. Hij 
wilde ook niet als hoofdredacteur tussen de 
redacteuren in Scheltema zitten. Vond hij 
voor die mensen vervelend. Ging wel met 
journalistieke vrienden naar De Kring.’

Spraken jullie thuis over de krant, de jour-
nalistiek?

‘Ja, zeer! Moeder was solidair met hem. 
Maar verder was ze er voor de kinderen en 
het huis. Ze heeft nooit ‘gewerkt’. Er kwa-

men veel buitenlanders over 
de vloer. Ook doordat mijn 
vader voorzitter was van het 
Internationaal Pers Instituut. 

‘Hij introduceerde in Neder-
land de Angelsaksische jour-
nalistiek, toch anders dan het 
toenmalige smalle weggetje 
hier. Zijn ondertoon: maak het 
aantrekkelijk. 

‘Henk Lunshof was een 
goeie vriend. Met zoon Kees 
maakte ik krantjes. Hij wilde 
nog met me trouwen. Negen 
was ik toen. Dat werd dus 
niks.’

Lunshof, Lücker: speelden de 
in de jaren zeventig zo toon-
aangevende links-rechts ver-
houdingen toen ook al?

‘Mijn vader was bang voor 
de Russen. Communistenvre-
ter. Wij dochters moesten een vak leren, 
want stel je voor dát. Journalistiek kwam 
in beeld. Dat probeerde mijn vader me te-
gen de maken: ‘Dat is geen vak voor vrou-
wen, dat moet je niet willen.’ Ria Bremer 
(toen Sitskoorn) had hij wel aangenomen, 
Mies Bouwman niet. Want als je vrouwen 
aanneemt, beginnen ze verhoudingen met 
redacteuren. Zó lástig! 

‘Toch ging mijn vader, later, voor de bijl. 
Ik wilde naar de School voor de Journalis-
tiek, maar die was er nog niet. Twee jaar 
gewacht. Anderen gingen intussen naar De 
Typhoon, Het Vrije Volk. In dat eerste jaar 
waren er al veel meiden. Allemaal goed te-
recht gekomen.’

Je partners hadden ook iets met journalis-
tiek.

‘Peter Hofstede was docent, mediades-
kundige. Met hem woonde ik kort in het 

Groningse. Hendrik van Niftrik ontmoette 
ik eind 1976. Nee, onze twee kinderen 
zitten niet in ons vak. Hendrik was advo-
caat. Puur toeval dat hij jarenlang bij de 
NVJ heeft gewerkt als secretaris. Meestal 
kwamen ze uit de journalistiek, maar Wim 
Klinkenberg vond het nuttig er een jurist 
bij te hebben. Vanaf 1988 had hij verschil-
lende banen in het bedrijfsleven. Nu is hij 
rechter-plaatsvervanger.’

Jouw vader is met een confl ict bij de Volks-
krant vertrokken.

‘Én omdat de NVJ hem als hoofdredac-
teur niet wilde helpen, heeft hij zijn lid-
maatschap opgezegd.’

Het kan niet anders of je vader werd erg trots 
op je.

‘Grote belangstelling! Al vond hij die me-
neer Hofstede wel oud. Een wat frictievolle 
periode. Pas na ‘n jaar of vijf accepteerde 
hij dat ik met Peter woonde en kwam hij 
weleens in Groningen. 

‘Na mijn stage bij Het Parool bleef ik 
daar drie jaar hangen. Dat ik, later, in de 
Raad voor de Journalistiek zat, vond hij 
mooi. 

‘Bij mijzelf knapte er iets toen ik bij Het 
Parool het jongetje van een verdwenen 
moeder moest interviewen. Oppervlakki-
ger kon het niet meer.

‘Toen ben ik gaan schrijven voor Ouders 
van Nu. Totdat de zaak aan VNU werd ver-
kocht. Had ik geen zin in. Daar werkten 

Tia Lücker over haar vader, de hoofdredacteur

‘Wij willen kranten, tijdschriften’

Tia Lücker

Zie verder pagina 3Joop Lücker
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mijn vader en mijn zusje toen. Sinds 1985 
ben ik freelancer. Nu teer ik op mijn roem, 
ha! Nog steeds eindredactie. Omdat ik daar 
goed in ben.’

Verschoven de gesprekken over de inhoud 
van het vak met je vader?

‘Hij stierf toen ik 35 was. Dus nee, ik heb 
niet heel veel met hem over het vak gespro-
ken. Had het graag gedaan. Toen hij dood 
ging, dacht ik: dat kan je toch niet maken, 
ik begin net.

‘Ik was achttien toen zijn conflict met de 
Volkskrant uitbrak. Daar zat ik met m’n 
neus bovenop. Inderdaad, ik koos absoluut 
de kant van mijn vader. Laten we er niet 
verder op ingaan. Wat Martin Sommer er-
over schreef (in Krantebeest – MS).klopt 
grotendeels wel, al vond hij mijn vader een 
klootzak, dus dat boek is niet leuk. 

‘We hadden hem veel materiaal gegeven. 
Alleen, Martin heeft veel níét opgeschre-
ven. Dat vinden wij zo jammer, mijn zusje 

Annemarie en ik. Nooit het manuscript ge-
lezen. Anders hadden we hem dat eerder 
kunnen zeggen. Mijn bezwaar is dat hij 
veel positieve dingen niet heeft opgeschre-
ven. Iemand anders die bij hem gewerkt 
had, formuleerde het zo: ‘Ik vond hem een 
grote klootzak, maar ik heb wél het vak van 
hem geleerd’.’

Uit de annalen kennen we Lücker als een 
beest.

‘Dat is toch flauwekul! Hij was het mis-
schien wel hoor, voor zijn mensen. Maar 
toch – die knarren die hem dat beest von-
den, vallen misschien van hun geloof – de 
grote tegenstelling is dat Lücker thuis geen 
klootzak was, maar sentimenteel en een 
lieverd. 

‘Een lieve vader. Geen doe-vader: hij tim-
merde niet, maar deed wel andere dingen 
met ons. Dat kunnen die vloekende oude 
Volkskrant-redacteuren zich niet voorstel-
len. Met zijn botte ‘ja’ of ‘nee’ redde hij het 
thuis niet bij die vrouwen. 

‘Mijn oudste zusje Annemarie is, net als 

onze voorouders, kunstenaar. Zij ging de 
mode in. Schreef daarover in Trouw, later 
voor Margriet. Mijn jongste zusje, Kati, 
kwam ook aan de taalkant terecht, niet in 
de journalistiek.’

De appel en de boom.
‘Wij Lückerkinderen hebben een be-

paalde manier van leven. Dingen willen, 
dingen doen, dingen zien, waarvan we zelf 
vaststellen: dat gaat nooit over. 

‘Wij willen kranten, wij willen tijdschrif-
ten, wij willen weten wat er gebeurt.  We 
willen erover lezen, praten. Dat komt door 
thuis. Het was een habitat. Die hebben wij 
nog steeds. Buitenstaanders zien dat.

‘In de periode bij Ouders van nu heb ik veel 
geschreven, ook een paar boeken. Onderge-
waardeerd in ons vak is de eindredactie. 

‘Ik heb ooit bij de Volkskrant gesollici-
teerd als eindredacteur. De reactie van een 
van de mensen bij de krant was: je denkt 
toch niet dat ze bij de Volkskrant ooit nog 
een Lücker aannemen.’

Maurits Schmidt

Ina Ruijter schipper op de rondvaartboot

Overleven
Het is weer even slikken. Maar met ingang van de nieuwe jaargang (september 2013 - augustus 
2014) willem we onze lezers weer vragen om een (vrijwillige) bijdrage aan het behoud van de 
Volksknar. Dankzij die bijdrage heeft dit clubblad van het Genootschap van Ouweknarren van de 
Volkskrant (gratis lidmaatschap inclusief) de afgelopen acht jaar kunnen overleven. 
Acht jaar? Jazeker. En zesentwintig keer per jaar? Jazeker. Onvoorstelbaar!
Dat maakt de Volksknar uniek in de mediawereld. Elsevier en Het Parool hebben ons weliswaar 
nagevolgd, en het Persmuseum ook. Maar voorlopig halen ze nog niet aan de kwaliteit en de 
frequentie van ons clubblad. De vraag is natuurlijk hoe lang we dit volhouden, maar dat vragen 
we ons al acht jaar af. Dus het kan nog even duren.
Daarom blijft het de moeite waard om bij te dragen aan het voortbestaan van de Volksknar.
Een tientje voor een heel jaar is alles wat ervoor nodig is. Te storten op banknummer 
3328.13.398, ten name van J. de Jong – dat ben ik dus. Onze dank is groot bij voorbaat. 

     Jacques de Jong

Vervolg van pagina 2

Met de handen aan het roer en de oren op 
de marifoon gericht, stuurt Ina Ruijter de 
rondvaartboot Johan Strauss van de Gray 
Line door de Amsterdamse grachten en 
over het IJ. Sinds kort heeft ze het brevet 
voor rondvaartbootkapitein. In juli kon ze 
beginnen en sindsdien vervoert ze geduren-
de 32 uur per week toeristen die Amster-
dam vanaf het water willen zien.

Dertien jaar heeft ze op het redactiesecre-
tariaat gezeten. Daarna ging ze de kiosk be-
heren, het winkeltje in de hal van eerst Het 
Parool, daarna in het nieuwe INIT-gebouw, 
waar passanten boeken en allerlei andere 
interessante spullen konden kopen. 
Bij een ontslagronde in 2010 kon ze kie-

zen tussen blijven of weggaan. Ze koos 
voor weggaan met een gunstige regeling. 
‘Ja, ik zat al die tijd in een ruimte zonder 
daglicht en ik wilde wel weer eens de bui-
tenlucht in’, vertelt Ina, terwijl ze de bocht 
van Amstel naar Herengracht in draait.

‘Ik heb er tien maanden over gedaan om 
mijn vaarbewijs te behalen. Het is een be-
perkt groot vaarbewijs. Dus je zult me niet 
op een rijnaak zien.’

Haar opleiding deed ze bij de Maritieme 
Academie in IJmuiden en bij de rederijen, 
die gezamenlijk een opleiding boden om-
dat ze kapiteins te kort kwamen.

Bijzonder? Ze heeft wel meer bijzondere 
dingen gedaan. Ooit was ze vrachtwagen- 
en taxichauffeur. Niet zo lang geleden ging 
ze het houden van bijen promoten. Kapitein 
op een rondvaartboot past wel in zo’n car-
rière, toch?                  Jacques de Jong
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Geluidwering

DE NIEUWBOUW aan de Wibautstraat was nog niet af 
toen de redactie zich in 1965 op de tweede verdieping 
had genesteld. Aan andere etages werd de laatste hand 

gelegd, zodat ook boekhouding, advertentieacquisitie en onder-
steunende afdelingen de oude panden in het centrum konden 
verlaten. Getimmer en gezaag rond de bespatte en gebutste tran-
sistorradio (Imca Marina’s Harlekino) met geknakte antenne. 
Werkzaamheden die me een jas kostten na aanraking met een net 
gesausde muur in het trappenhuis.

Het gebouw zou chronisch ziek blijven, afgezien van de later 
van de pui loslatende tegeltjes. Binnen deugde de luchtbehan-
delingsinstallatie niet. Het was geregeld te heet of te koud. In 
die zinderende zomers van vroeger moesten gehuurde airco’s 
soelaas bieden. De directie trakteerde op zo’n hondsdag een keer 
op ijsjes. In de wintermaanden stonden onder sommige bureaus 
elektrische kacheltjes.   

Als de redactie op dreef raakte, weerkaatsten het betonnen pla-
fond en de massieve zuilen het geluid van de schrijfmachines. 
Geklaagd werd over schele hoofdpijn en verminderde eetlust 
– net nu er een echte kantine was. Een bureau deed akoestisch 
onderzoek. Tests behelsden ook het meten van decibels bij het 
afvuren van een alarmpistool.

Het advies van het bedrijf vond ingang. Evenwijdig aan het pla-

fond kwamen beugels te hangen met geperforeerde groengrijze 
goten. Beddingen voor lange stroken geluidwerend materiaal.

Het hielp – min of meer.
Als vaker steeg de stemming op een zomerse vrijdagnamiddag 

bij de afgelegen bureaus van de royaal gehuisveste fotoredactie 
(de chef was tevens bouwheer geweest). De beste illustrator had 
bijtijds mooi werk ingeleverd en bleef nog even zitten.

Er kwam bier (Grolsch).
Er waren asbakken, sigaretten, lucifers.
Het werd gezellig. Iemand herinnerde zich een spelletje uit zijn 

jeugd. Je drukte met een duim een lucifer met de kop omlaag 
tegen het strijkvlak van het doosje, dat je in je handpalm klemde. 
Met de wijsvinger van je andere hand schoot je het stokje van je 
af. Idealiter legde de lucifer een boogje af, terwijl de fosfor sis-
send ontbrandde.

Men ging elkaar bestoken.
Een lucifer verdwaalde en verdween uit het gezicht in een van 

de geluidswallen.
Het spel ging door tot een steekvlam zichtbaar en zacht hoor-

baar (‘foesj’) werd. De goten bleken gevuld met zacht schuim-
rubber dat in hete slierten omlaag begon te druipen. Een dot 
kwam in aanraking met het nerveus gesneden jasje van de illu-
strator (en parttime fotomodel). Het hing, evenmin vlambesten-
dig, over een stoel.

In een leeggeschudde prullenbak werd bluswater aangevoerd.
Adriaan de Boer

Laatste blik in het oude Volkskrant-gebouw
Het interieur van het oude Volks-
krantgebouw is voorgoed verdwe-
nen (zie voorpagina). Vandaar 
voor het laatst nog enkele plaat-
jes, gemaakt in mei van dit jaar 
tijdens het bezoek van een groep 
Volksknarren.

Met de klok mee: Ruud Gortzak in 
de kamer van de hoofdredactie, 
waar een groepje ict’ers zich had 
gevestigd. 
Jan van Capel staat een deel van 
een Opland-wand te bekijken, op 
de vijfde etage in een minimaal 
werkhok.
Louis Houët, Lisette Lewin en Bert 
Steinmetz in de lift, die geheel 
behangen is met affiches en graf-
fitti.

Foto’s Jacques de Jong


