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‘Ik ben wel iemand die eerst in het 
water springt en dan ziet of’ie 
kan zwemmen.’ Met die mentali-

teit heeft Edie Peters (55) onlangs in Am-
sterdam een boekenwinkel geopend, de 
PhotoQ Bookshop een speciaalzaak voor 
het fotoboek, vooral van journalistieke, 
documentaire en artistieke aard. Hij werkt 
daarin samen met Nina Post van uitgeverij 
post editions. 

Edie: ‘Wij zoeken publiek dat een foto-
boek als zelfstandig kunstwerk beschouwt. 
Het is een genre dat zich de afgelopen vijf 
jaar sterk heeft ontwikkeld in omvang en 
kwaliteit. Het gaat niet meer om die ene 
foto, maar om een heel project, vastgelegd 
in een fotoboek.’
De winkel ligt in het verlengde van de jour-

nalistieke activiteiten die Edie sinds 1977 
onder handen heeft gehad. Als gesjeesde 
student kwam hij in 1977 binnen bij de 
Volkskrant om de chef Nacht te assisteren. 
Voor Herman Leenes en Ed Bente scheurde 
hij ’s nachts de telex (en moest drank halen 
voor in de ‘nanacht’) en voor chef Dag Ad 
Overeem deed hij als redactie-assistent in  
wisseldienst alle voorkomende klussen.
Met de Nieuwsdienst als centrale instan-

tie voor de nieuwsvoorziening maakte hij 
kennis dankzij het ‘broodje drinken’ van de 
redacteuren Victor Lebesque en Wim Phy-
lipsen. Die maakten er een gewoonte van 
tussen de middag buiten de deur te gaan 
lunchen. Redactiebediende Edie Peters was 
in die tijd hun vervanger. ‘Dan kwamen ze 
rond drie uur terug. In de tussentijd moest 
ik de problemen oplossen, als een soort 
vliegende kiep. Daar heb ik de beginselen 
van de organisatie geleerd. En ik besloot 
dat ik wel journalist wilde worden.’

Na lang zeuren bij de hoofdredactie mocht 
hij bij de redactie Binnenland zo nu en dan 
een stukkie tikken. ‘Mijn eerste bericht 
ging over drie doden in het verkeer, van het 
ANP.’ In vervolg daarop werd hij produc-
tie-assistent bij chef Nieuwsdienst Hans 
Goessens. En hij mocht in die functie ook 
’s middags helpen bij de Stadsredactie.
De volgende stap was in 1984 naar de 

Rotterdamse redactie, correspondent naast 
Theo Nijenhuis. ‘Van hem heb ik echt het 
vak geleerd.’ Vier jaar lang deed hij alle 

klussen die een correspondent gewoonlijk 
doet. Alles bij elkaar had hij zoveel erva-
ring dat hij terug kon naar Amsterdam als 
volwaardig Nieuwsdienst-redacteur.
Hij bleef er zes jaar zitten, naast collega’s 

als Piet van Seeters, Frans van Schoonder-
walt en Theo Klein. 
In 1993 kreeg hij de opdracht de fotore-

dactie te stroomlijnen. Het was de tijd van 
automatisering en digitalisering, zowel in 
het productiesysteem van de redactie als in 
de fotografie. Als chef moest hij zich bewe-
gen tussen de leiding van de krant enerzijds 
en de redacteuren en fotografen anderzijds. 
Het manoeuvreren viel hem niet steeds 
even gemakkelijk.

Waarom ging je weg?
‘Na zeven jaar fotoredactie vond ik het 

tijd worden voor iets anders. De fotore-
dactie was in die tijd meer geïntegreerd 
met de redactie, minder een ‘eiland’ dan 
voorheen. Er werd een volwassen agenda 
bijgehouden. En we hielden voor de krant 
hoogstaande fotografie in stand.
‘Aan de andere kant probeerde de hoofd-

redactie meer greep te krijgen op het foto-
beleid. Dat ging niet altijd even gladjes.
‘Je moet ook bedenken dat in 1977, toen ik 

bij de krant binnenkwam, er 75 redacteuren 

zaten. Het was een soort familie, solidair 
in tijden van voor- en tegenspoed. Toen ik 
wegging, waren het er 250. Er heerste een 
totaal andere sfeer. Ook dat was een reden 
om, na 24 jaar, te vertrekken.

‘In die tijd waren er allerlei ontwikke-
lingen aan de gang in de fotografie. De 
grenzen tussen de verschillende genres 
begonnen te vervagen, tussen bijvoorbeeld 
journalistiek, documentaire, mode- en 
reclamefotografie. Fotografen letten op 
elkaar en lieten zich door elkaar beïnvloe-
den. Zo kon een persfotograaf kunstzinnige 
beelden gaan maken, terwijl de reclamefo-
tograaf meer de journalistieke kant op kon 
gaan. Neem de reclame voor 06 provider 
Ben. Die liet in zijn reclame pure mensen 
zien, niet mooier dan ze zijn, meer journa-
listiek dus.’

‘Tegelijk werd de fotografie steeds meer 
serieus genomen door het kunst-establish-
ment, door subsidiënten en bedrijven. 
Dankzij de digitale ontwikkelingen werd 
de fotografie meer dan ooit bereikbaar voor 
iedereen. Er kwamen, naast het fotomuse-
um in Rotterdam, musea bij in Den Haag 
en Amsterdam.

Edie Peters opent eigen boekwinkel naast website

PhotoQ, speciaal voor fotografen
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Edie Peters in zijn PhotoQ Bookshop.               Foto Jacques de Jong
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In Appel & Boom vertellen kinderen 
van Volksknarren welke invloed het be-
roep van hun knar had op het huiselijk 
leven, en op de eigen beroepskeuze.  
Hier Ton Damen (55), sinds 1987 ver-
slaggever bij Het Parool. Zoon van Jan 
(1921-1998), vooral, na zijn komst 
in 1953, oprichter van de befaamde, 
meermaals gelauwerde fi nancieel-eco-
nomische pagina 2. Daarna was hij ook 
nog adjunct-hoofdredacteur, directeur, 
en lid van de hoofddirectie van Pers-
combinatie, tot 1983.

Hoewel Jan en jij heel erg fi nan-
cieel-economisch redacteur zijn 
geweest, ben je, zoals algemeen 

bekend, aangenomen kind. Niemand 
staat daar meer bij stil. Al geloof ik per-
soonlijk dat jij de zoon bent van Menno 
ter Braak, je bent de zoon van Jan Da-
men, klaar.

‘Er was een nieuwjaarsreceptie van Pers-
combinatie waar mijn vader als gepensio-
neerde rondliep. Ik stond daar met inmid-
dels overleden collega’s, Frank Zijp en Pe-
ter de Munck. Mijn vader liep langs, Peter 
zei: ‘Ton, dat is jouw vader’. Hij wist niet 
hoe de vork in de steel zat, maar zag dat 
we op elkaar leken, in mimiek, manier van 
doen. Twee druppels water.’

‘Het vader-zoonschap heeft altijd gespeeld, 
beperkend of erkennend. Ik kwam met ze-
ven maanden in het gezin. Gevoelsmatig 
zijn het altijd mijn ouders geweest, al heeft 
mijn biologische moeder mij op mijn vijfde 
nog eens geprobeerd terug te halen.’

‘Jan en ik hebben niet gelijktijdig bij 
Perscombinatie gewerkt. Een toenmalige 
personeelschef verzekerde dat ik nooit bij 
Perscombinatie zou komen te werken om 
de schijn van nepotisme te vermijden. Dat 
betekende na drie uitlotingen bij de School 
voor de Journalistiek, omzwerven via een 
studie aan Syracuse University in New 

York, Winschoter Courant, Vara, Het Vrije 
Volk. Zolang vader bij de Volkskrant, PCM, 
werkte, heb ik ook nooit gesolliciteerd. Te-
genwoordig vindt men dat geweldig: ‘de 
zoon van’ werkt ook bij de Avro of wat 
ook.’

Was het een ideaal: werken 
bij de landelijke pers?

‘Ik heb wel altijd gevonden 
dat landelijke journalistiek 
vanuit de hoofd stad bedre-
ven dient te worden; zelfs de 
NRC vindt dat nu ook. Dus ik 
wilde wel naar Amsterdam.’

Bij die personeelschef had 
je de werkelijke vader-zoon-verhouding 
nog in de strijd kunnen gooien: niks ne-
potisme!

(Schatert:) ‘Nou nee, zelfs dat had niet 
geholpen. Ik was tóch het zoontje van de 
baas. Het leukste in zijn loopbaan vond hij 
trouwens het chefschap van de fi nancieel-
economische redactie. Directeur van de 
Volkskrant vond hij ook mooi. 

‘Hoofddirecteur Perscombinatie heeft hij 
niet echt geambieerd. Maar zo kon hij de 
Volkskrant verdedigen binnen Perscombi-
natie. 

‘De magie van de krant is me met de pap-
lepel ingegoten. Al zei mijn vader altijd: 
nooit de journalistiek in, een slangenkuil. 
Als je een prettig mens bent, ga je dat niet 
doen. En zeker geen baas worden. 

‘Zelf was hij liefst dokter geworden. De 
droom van mijn ouders was dat ik pianist 
zou worden: ik had pianistenvingers. Ter-

wijl ik núl muzikaal ben.
‘Misschien is het leuk te weten hoe mijn 

vader bij de krant kwam. Hij had een op-
leiding aan de handelsschool. Ging, voor 
de oorlog, werken bij drie ooms op een 
accountantskantoor in Den Bosch. Hij zou 

het overnemen. Maar de 
ooms beloofden dat later 
ook aan vaders broer Theo. 
Nog diezelfde dag reed mijn 
vader naar Amsterdam en 
werd leerling-journalist bij 
De Tijd. 

‘Daar leerde hij mijn moe-
der kennen, die er secreta-
resse was, en bij wie hij in 
de oorlog onderdook.

‘In 1953 vroeg Joop Lücker hem de fi -
nancieel-economische redactie bij de 
Volkskrant te komen op zetten. Hij vormde 
een fameuze redactie, met namen als Ruud 
Horeman, Wim de Valk, Harry Rodenburg, 
Jan van Capel, Peter van Bakkum. 

‘Mijn vader schreef ook jaarverslagen 
voor de krant, voor directeur Grundmeijer. 
Voor een paar fl essen. Wij dronken thuis 
altijd goede wijn. Ben Haveman-achtigen 
vonden natuurlijk dat fi nancieel redacteu-
ren niet konden schrijven. Dat griefde me 
wel, als jonge zoon. Ik weet inmiddels be-
ter.

‘Later speelde de fusie tussen de Volks-
krant en Het Parool, met als doel samen 
één pers te benutten: Perscombinatie. 

‘Mijn vader vocht voor zijn sterke Volks-

je de werkelijke vader-zoon-verhouding 

ooms beloofden dat later 
ook aan vaders broer Theo. 
Nog 
vader naar Amsterdam en 
werd leerling-journalist 
De Tijd

der kennen, die er secreta-
resse was, en bij wie hij in 
de oorlog onderdook.

‘In 1953 vroeg Joop L

Jan Damen.      Foto Wim Ruigrok

Ton Damen.                Foto  Jacques de Jong
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Ton Damen ondanks afwijkende genen toch in het vak van vader

Eén keer een primeur in de familie
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krant. Hij deed mee, maar deed de samen-
werking toch badinerend af als samenwer-
king van ‘melkzaken’.

‘De identiteit van de krant mocht je nooit 
iets in de weg leggen.

‘Waarom barst ik hierover los? Omdat 
mijn vader al op mijn vijfde zijn zielen-
roerselen over de krant bij mij uitstortte. 
Hij was altijd in gevecht met directeur Jan 
van Norden. Hij vond het later best leuk dat 
ik bij Het Parool ging werken. Maar: het 
was wél de vijand.’

Jij werd in een soort dubbelrol gedwon-
gen: word geen journalist, maar kijk 
eens hoe spannend het is.

‘Vader ging in de jaren zestig naar Ame-
rika. Dat deed niemand toen nog. Hij zat 
bij Robert Kennedy aan tafel. Reed vanuit 
Huizen vier keer heen en weer als hij dienst 
had. Met ‘de man op de maan’ was hij erbij, 
en vertelde erover. Ik ken de namen nog: 
Herman Leenes, Manus van Wordragen, 
Ad Bevers. Nooit ontmoet, maar het waren 
de grote mannen.’

Dus je móést wel de journalistiek in.
‘Ja! Uiteindelijk hield mijn vader het niet 

tegen, maar vroeg er wel een prijs voor. Ik 
moest mijn bootje verkopen en in Amerika 
een baantje zoeken om de studie in Syracu-
se te financieren. Dat werd opmaker bij een 
lokaal krantje. Toen ik eenmaal terug was, 
wilde hij wel mijn stukken lezen. ‘Pak de 
prullenmand maar. Daar belandt het toch’, 
zei hij zonder het gelezen te hebben.’

Hij was geen kruiwagen.
‘Nee. Eén keer speelde de verwantschap 

een rol. Toen ik al bij Het Parool werkte, 
was Jan nog commissaris bij Het Vrije 
Volk. Ik wist dat het dreigde opgeheven te 
worden, maar daar praatte hij natuurlijk 
niet over. Op een zondag ben ik bij mijn 
ouders thuis, neem de telefoon op. Avond-
bladen Combinatie Rotterdam. Heeft drin-
gend mijn vader nodig. ‘Ik neem hem even 

boven, Ton.’ Ja pa. ‘Je bent hier privé, dit 
kun je niet gebruiken.’ Nee pa, begrijp ik. 
Hij blijft de hele middag aan de telefoon. 
’s Avonds bij mij thuis bel ik het na, en ja 
hoor: Het Vrije Volk failliet. Primeur in Het 
Parool. Een week later, hij: ‘Je hebt die 
link gelegd hè?’ Ja. ‘Je bent er meteen ach-
teraan gegaan.’ Ja. ‘Prima.’ Verder heeft hij 
nooit iets gezegd waardoor hij me in verlei-
ding kon brengen.’

‘Zo wilde mijn vader als hoofddirecteur 
ook niet met de redactie van Het Parool 
praten toen Max de Jong hem dat vroeg. 
Nee, hij was er voor de Volkskrant. 

‘Zoals hij ook geen door De Jong gesug-
gereerde bv wilde oprichten om belasting 
te ontwijken: ‘Nee, wij betalen gewoon be-
lasting’. Zoals hij evenmin een door Max 
gesuggereerde, tot hoofddirecteur opge-
poetste pensioenregeling wenste: ‘Nee, de 
kranten zijn in zwaar weer, ik heb als direc-

teur van de Volkskrant een goed pensioen.’ 
‘Ik heb me vaak afgevraagd of mijn vader 

hetzelfde gedaan had als hij nog kennis had 
kunnen nemen van de manier waarop de 
Ben Knapens dat voor zichzelf oplosten.

‘Mijn vader is altijd in alle opzichten een 
zeer matig man geweest. Ik heb hem, wijn-
drinker, ooit één keer met vakantie enigs-
zins aangeschoten gezien. 

‘Hij heeft laten weten dat hij salaris ma-
tigde – maar alleen aan mij. Geen borst-
klopperij. Dat heeft op mij indruk gemaakt. 
Ik denk wel eens – mijn ouders spraken vol 
lof over hun ouders – werden er toen mooi-
ere mensen gebouwd dan nu? Ten opzichte 
van hem ben ik een onmatig mens.’

Speelt de genetica toch nog een rol.
Schatert: ‘Nee, dát kan ik inderdaad niet 

van hem hebben. Maar hij heeft het me 
nooit verweten.’

Maurits Schmidt

Jan Damen, derde van links, tijdens het feest ter gelegenheid van 25-jarig dienstverband 
van hem en Jan van der Pluijm in 1980. In het midden Ton Damen, naast zijn toenmalige 
vriendin. Geheel rechts Erik van der Pluijm, zoon van Jan. Ook op de foto: onder anderen 
Joop Smits, Henk Strabbing en Manus van Wordragen.    Foto Wim Ruigrok
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‘Ik ben zelf geen fotograaf. Maar de ont-
wikkelingen op fotografiegebied boeien me 
mateloos. Ze brachten me ertoe om na mijn 
vertrek bij de krant een website te openen 
waarop ik al die nieuwtjes en ontwikke-
lingen ging melden. Zoals de geschreven 
journalistiek op internet haar vakblad Villa-
media heeft, zo maak ik PhotoQ.’
‘Toen ik ermee begon, verschenen de foto-

vakbladen alleen nog in gedrukte vorm. 
Maar ik kon op mijn website op elk mo-
ment met nieuwtjes komen. Dat was ook 
nieuw.  En het gaf mijn website een reden 
van bestaan.
‘Ik trok ook medewerkers aan. Pikant is 

dat Hans Aarsman, die nu wekelijks een 
column over fotografie heeft in de Volks-
krant, op mijn site is ontdekt, door kunstre-
dacteur Bob Witman.’

Kon je ervan leven?
‘Ik kwam aanvankelijk financieel niet veel 

verder. Ik ben daarnaast les gaan geven 
op hogescholen en kunstacademies en als 
freelancer deed ik wat schrijfklussen. 
‘Daarmee kon ik voorlopig mijn eigen 

broek ophouden. Maar het zelfstandige 
ondernemerschap vond ik wel steeds uit-
dagender.’
Zo ontstond in augustus de fotoboekhandel 

PhotoQ, pal naast de Heineken-brouwerij 
in de Amsterdamse Ferdinand Bolstraat. 
De ruimte wordt met een kleine uitgever 
en een galeriehouder gedeeld, om de huur 
betaalbaar te houden. Een verzameling 
schitterende fotoboeken ligt uitgestald op 
verschillende tafels, makkelijk in te zien.

‘De winkel lijkt voor mij wel iets van een 
roekeloos avontuur’, erkent Edie. ‘Maar 
volgend jaar hoop ik wat winst te maken. 
En met mijn website en de winkel help ik 
ook de fotografie om up to date te blijven 
in een wereld vol veranderingen.’

Jacques de Jong 
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Na het verhaal in de Volksknar (26 
maart 2013) ben ik van verschil-
lende kanten benaderd, zoals 

BNN Radio, Vereniging Eigen Huis en 
onlangs door Zembla. Maar misschien nog 
wel het meest bijzondere: ik ben persoon-
lijk uitgenodigd door de commissie Meij-
er, die in opdracht van de provincie Gro-
ningen een onderzoek heeft uitgevoerd. 
De commissie bestond uit Wim Meijer, 
Pieter van Geel, Ed Nijpels, Hannie ten 
Grotenhuis. En oud-Kamervoorzitter Ger-
die Verbeet speelde eveneens een belang-
rijke rol (jaja, ook in die kringen wordt de 
Volksknar blijkbaar gespeld!).

Het eindrapport Vertrouwen in een duur-
zame toekomst is onlangs gepresenteerd. 
Belangrijkste conclusie is dat de lusten 
en lasten van de gaswinning uit het Gro-
ningse gasveld ernstig uit balans zijn.  Al-
lemaal zijn ze geschrokken over wat zich 
hier afspeelt. Maar of het effect heeft? Er 
is nota bene nog nooit zó veel gas uit de 
Groningse bodem gehaald als deze afgelo-
pen winter! 

Het begon ongeveer vorig jaar oktober 
toen minister Kamp hier in Loppersum 
kwam vertellen dat er maar liefst elf on-
derzoeken zouden worden uitgevoerd en 
dat hij daarna een besluit zou nemen.  Dus 
hoezo heeft het advies van de Staatstoe-
zicht op de Mijnen effect gehad? Zij heb-
ben de minister in oktober geadviseerd om 
direct de gaskraan deels dicht te draaien 
en de winning met 40 procent te vermin-
deren. Daar is dus helemaal niets mee 
gedaan. Integendeel zelfs. 

Logisch dus dat de mensen hier heel, 

Susanna Lemstra en haar man Wim Gremmen in de kelder van hun bedreigde huis.  
          Foto De Groninger Bodem Beweging

De Volksknar
e-mail volksknar@gmail.com
bank: NL41 RABO 0332813398

heel  ongerust zijn. Wanneer komt die 
grote klap van misschien wel 6 op de 
Schaal van Richter?

Nou ja, je voelt misschien mijn grote 
ongenoegen. En dat is ook de belangrijkste 
reden waarom ik toch telkens weer naar 
bijeenkomsten ga, een uitnodiging van de 
commissie-Meijer accepteer en BNN of 
Zembla te woord sta. Woordvoerder tegen 
wil en dank, want eigenlijk wil ik heel 
andere dingen doen. Maar ja, ik vind ook 
dat ik het verhaal moet vertellen. Ik merk 
dat het nog steeds helemaal niet leeft in 
Nederland. Buiten Groningen hoor je af en 
toe van een aardbeving en vervolgens gaat 
men over tot de orde van de dag. 

Maar wij leven sinds vorig jaar augustus 
dagelijks met de angst voor een volgende 
aardbeving. We weten niet wanneer en 
waar die komt, maar zeker is dát’ie komt.

De bewoners hier worden ook steeds 
bozer, hebben steeds minder vertrouwen 
in de NAM en de Rijksoverheid. En dat 
lijkt me niet meer dan logisch. Lees bij-
voorbeeld de mailwisseling tussen NAM, 
KNMI en Staatstoezicht op de Mijnen. 
Dan snap je de toenemende woede. Lees 
hoe Tweede Kamerleden tegen het houden 
van een hoorzitting hier in het Noorden 
stemmen, omdat ‘Groningen te ver is’. 

Ik vind het belangrijk dat bekend wordt 
wat hier gebeurt. Hoe mensen worden 
behandeld, hoe ik bijvoorbeeld nu al bijna 
anderhalf jaar bezig ben om de schade aan 
ons huis van de aardbeving van augustus 
2012 vergoed en hersteld te krijgen –- en 
met mij wachten nog vele anderen hier op 
afhandeling van de schade.

Ik vind het belangrijk dat ook de rest van 
Nederland weet dat onze veiligheid hier 
echt in het geding is, hoe wij hier speelbal 
zijn van politiek, van enorme economische 
belangen en hoe we hier met lege handen 

staan.  
Gelukkig komt er steeds meer aandacht, 

ook van de landelijke media. Zo wordt 
maandag 16 december om 22.55 uur de 
documentaire Groningen beeft uitgezon-
den, gemaakt door Kick Stokvis. Hij heeft 
zo’n acht maanden in het gebied rondge-
lopen en heel veel mensen gesproken (ja, 
mij ook, maar ik zit niet in de film). Bij de 
voorvertoning vorige week zei hij: ‘Ik ben 
hier gekomen om een documentaire te ma-
ken, als journalist, maar ik ben veranderd 
in een activist.’

Ja, hoe hebben de media me gevonden 
Via de Volksknar natuurlijk. 

De Groninger Bodem Beweging heeft 
een tijd geleden ook een lijst opgesteld 
van mensen die geschikt zijn om een ver-
haal te vertellen. En ik denk dat op een 
gegeven moment namen gaan rondzingen 
van mensen die boos zijn, verontwaardigd, 
maar die wel helder een verhaal kunnen 
vertellen zonder al te emotioneel te wor-
den. Blijkbaar hoor ik bij die groep.

Henk Blanken, onze andere Knar hier 
in het Noorden, is nog steeds nauw be-
trokken bij het onderwerp. Hij schrijft 
er regelmatig over en ik zie hem ook bij 
de bijeenkomsten. We hebben nog niet 
de handen ineen geslagen voor een actie, 
maar wat niet is, kan nog komen. 

Op dit moment zie je steeds meer groe-
pen ontstaan – de een wil via onderhan-
delingen verder komen, de ander verzint 
ludieke acties. Ze hebben allemaal wel 
gemeen dat de Groningers meer en meer 
in actie komen. Ze willen gezien en ge-
hoord worden en als ik daaraan kan bij-
dragen door mijn verhaal te doen, dan blijf 
ik dat doen. Voor de krant, radio of TV en 
natuurlijk voor de Volksknar.

Susanna Lemstra

In actie 
tegen 
het gas

Van 1986 tot 1992 werkte Susanna 
Lemstra als dictafoniste bij de Volks-
krant. Al vele jaren woont zij nu in 
Stedum, bovenop de Groningse gas-
bel. De ontwikkelingen baren haar 
grote zorgen. In maart van dit jaar 
deed zij haar verhaal in de Volksknar.
Wat is er sindsdien allemaal gebeurd?  
Jacques de Jong vroeg het haar.


