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Hans Beynon,  
Boeng 
voor intimi 
Net als Soekarno in Indonesië werd 
Hans Beynon op de krant Boeng ge-
noemd. Desgevraagd legt hij uit: 
‘Boeng is een koosnaam van Victor 
Lebesque. Het is Indonesisch voor 
broer. Daarom had Soekarno de bij-
naam Bung Karno. Het is een titel waar 
meer betekenis achter schuilgaat.’ 
 Hans Beynon (1927) was een van de 
laatste journalisten die nog werkte voor 
de Nederlandstalige Java-Bode in Dja-
karta. De krant ging onder in de slechte 
verhoudingen tussen Nederland en de 
republiek Indonesië. Beynon zat er 
tussen 1951 en 1956. 
 (Zie ook: www.indische 
-pers.nl/tentoonstelling/28.html) 
 Beynon zelf, nu: ‘Ik deed daar algeme-
ne verslaggeving en mocht mij wat 
bemoeien met het redactionele beleid. 
Op een gegeven moment stak ik zeer 
veel tijd en energie in de verslaggeving 
van de politieke processen tegen Jung-
schleger en Schmidt (Nederlanders die 
in –politieke-- processen moesten wor-
den veroordeeld wegens poging tot 
staatsgreep in Indonesië. Ze waren de 
zondebokken voor de Nieuw-Guinea-
politiek van Luns).  
 Die processen pasten in het kader van 

de anti-Nederlandse campagne onder 
leiding van Bung Karno in verband met 
Nieuw-Guinea. Dat was het staartje van 
de rampzalige Haagse Indonesië-
politiek na de oorlog.  De processen 
vonden een neerslag in mijn boek Ne-
derland staat terecht in Indonesië (uit-
geverij Bruna,  1957 of '58).  
‘Ik keerde in 1956 terug naar Nederland 
en begon bij de Volkskrant  (Den 
Haag); voordien was ik al correspon-
dent in Jakarta.’ 
 Zijn belangstelling voor Indonesië is 
altijd gebleven. Uiteraard ook tijdens de 

coup van Soeharto tegen Soekarno in 
1965. Volgens collega Willem Oltmans 
(www.antenna.nl/wvi/nl/ic/bonv/14.ht
ml) zou internationaal weinig aandacht 
zijn besteed aan die coup. 
 Hij schreef: ‘Washington zweeg in 
1965 in alle talen over de coup in Indo-
nesië. Life Magazine waagde het een 
monstrueuze reportage te publiceren 
over afgehakte hoofden en rivieren van 
bloed op Java. Ook het Duitse Der 
Stern kwam met een bloederig verhaal 
over het optreden van Suharto's SS-
knokploegen. Aan de Nederlandse 
media is het drama grotendeels voorbij 
gegaan, met uitzondering van Hans 
Beynon in de Volkskrant.’ 
 Beynon nu: ‘Het is alweer lang gele-
den. In het algemeen hebben de Volks-
krant en de NRC relatief veel aandacht 
besteed aan Indonesië in vergelijking 
met de rest van de media. Wat de 
Volkskrant betreft, hadden mijn activi-
teiten daar een groot aandeel in. Dat 
gold overigens ook voor de hele be-
richtgeving over het Verre Oosten, die 

(naar mijn mening) na mijn VUT een 
beetje als een pudding is ingezakt. 

 

 ‘In het bijzonder kan ik niet de type-
ring ‘grotendeels voorbijgegaan’ beves-
tigen. Ik herinner mij wel een aantal 
verhalen over de naweeën van de 
‘coup’ in een aantal andere kranten dan 
de Volkskrant en NRC.   

 

 
Driekolommer 
 ‘Ik herinner mij ook levendig (omdat 
ik versteld stond) dat de eerste versla-
gen van de massamoorden (afkomstig 
van de persbureaus) op de telex kwa-
men. Ik maakte daar een driekolommer 
van en vervolgens bepleitte ik bij de 
chef-nacht er de opening van te maken, 
of het bericht in ieder geval op de voor-
pagina te plaatsen.  
 ‘Leenes aarzelde over de betrouwbaar-
heid van het nieuws (ik niet) en hij zette 
het ergens binnen in de krant, rechts 
onder de vouw! Ik was diep teleurge-
steld, om het eufemistisch te zeggen.’ 

JqJ



De Volkskrant bereidt zich voor op nieuwbouw 
Het nieuws van het niet-doorgaan van 
ons vertrek naar Diemen-Zuid is op de 
redactie met gejuich ontvangen. De 
avondploeg heeft er zelfs een paar 
flesjes wijn op opengetrokken.  
Veel complimenten voor Nanda Troost 
(Ondernemingsraad) en Pieter Broertjes 
die burgemeester Cohen heeft inge-
schakeld.  
De voornaamste overwegingen voor de 
directie om van het verhuisplan af te 
zien waren blijkbaar toch het gebrek 
aan veiligheid op de nieuwe lokatie èn 
de noodzaak voor een krantenredactie 
om contact te houden met het stadsle-

ven. Pieter hoopt nu wel verschoond te 
blijven van geweeklaag over de 
manco's aan onze huidige bouwvval: 
ramen kunnen niet meer open of dicht 
en lamellen evenmin, zodat de tempera-
tuur razendsnel kan wisselen tussen 
snikheet en ijskoud; lift in het Trouw-
gebouw weigert steeds vaker dienst; 
douches en toiletten in de fitnessruimte 
waren van de zomer maandenlang afge-
sloten wegens gevaar voor kortsluiting. 
 
Ons nieuwe huis is nu nog niet meer 
dan een asymetrisch gesneden blok 
blauw schuimplastic. Het moet nog 

naar de tekentafel. Dan moet 'de in-
spraak er overheen'. En dan moet het 
dus ook nog worden gebouwd.  
Medio 2009 wordt genoemd als tijdstip 
van oplevering. Maar dan heeft de 
Wibautstraat er ook een sieraad bij. 
Overigens gaat het langzaam maar 
zeker toch al de goede kant op met de 
grauwe, winderige Stalinallee: er komt 
nieuwbouw van de Hogeschool Am-
sterdam en de Renaultgarage verandert 
in een mondaine yuppentent met kanto-
ren en een restaurant.  
Champs Elysées aan de Amstel! 

M.B.
 

Na Anton van Duinkerken, nu Harry Prenen 
 
‘Heel aardig dat vers van Van Duinkerken’, reageert 
Gerard van den B. op de bijdrage van Wim Ph. van 28 
september.  
‘Maar onze eigen Harry Prenen kon er ook wat van. Zijn 
gedicht De Nachtredactie uit februari 1947 staat in de 

Volkskrant-Spectrum Prismapocket Dag in Dag uit, die 
naar ik meen in 1955 verscheen nadat de Volkskrant 
haar tienjarig bestaan na de oorlog vierde. Het is zeker 
ook de moeite waard het nog eens in de Volksknar af te 
drukken.’ 

 

DE NACHTREDACTIE 
Voor mijn vrienden van de Volkskrant,  's nachts om half twee bij de telex en de letterkast. 

 
De rouwkoets van de nacht trekt langzaam door de straten;  
Twaalf slagen heit de klok! De tijden zijn weer rijp  
Voor spoken in een jas met spinrag en met gaten;  
Elk doet de deuren dicht en rookt zijn laatste pijp.  
 
De hopman ging naar bed om eindelijk rust te smaken,  
Die het alleenrecht heeft de stafkaart in te zien  
Van Gods geheim kwartier. Zes mannen blijven waken  
En luisteren nauwgezet naar het vervloekt machien.  
 
Gods eigen spreektrompet, de laatste der profeten,  
Het Sibyllijnse boek dat voor hun goeie geld  
Aan honderdduizend man, die alles willen weten,  
Op hun versleten mouw de lof der zotheid speldt,  
 
Dat dag en nacht zijn gal voortdurend uit komt braken;  
Al wat dit tranendal sinds Adam's slavernij  
Aan goed en kwaad bevat stroomt ratelend uit zijn kaken:  
De Lieve Heer weet veel, maar niet zoveel als hij.  

 
 
 
 

 
Het uur slaat middernacht. Nu gaat de strijd beginnen.  
Elk poetst zijn wapens op, elk licht elkanders been.  
De hemel sta ons bij! Zijn vijand te beminnen  
Is Christenplicht. Helaas, behalve aan de steen.  
 
De ganse politiek rukt op met duizendtallen  
En wenst het beste deel, het onderst uit de kan.  
Dus zet u schrap! Wie staat zie toe dat hij niet valle.  
Slechts één die nooit bezwijkt: de grote Pinkelman!  
 
Het roofdier is ontwaakt. Wij brullen en wij bijten.  
Voor dit beroep, o Heer, droegt gij vergeefs uw Kruis.  
't Zijn duivels met een pen, die schreeuwen en die smijten.  
Eén legt de wapens neer; goddank, wij gaan naar huis.  
 
De werkster vindt hem wel. Wij willen niets meer weten.  
Dus basta met die krant. Reeds heeft de klok geluid  
Voor het gezegend uur dat alles doet vergeten;  
Wij kruipen onder zeil; blaas nu de lamp maar uit! 

Slechts één die nooit bezwijkt:  
de grote Pinkelman. 

 

 

Nieuwe toekomst  voor 
Marc v.d. B. 
Marc van den Broek vertrekt op 18 oktober bij 
de Volkskrant. Hij en zijn vriend Tim Dekkers 
beginnen op  
1 november als freelancers in Sydney, Australië. 


