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Producties uit het Stimuleringsfonds

Is er nog leven na de krant? Ja hoor, vol-
op. Er was voor mij zelfs nog leven met 
de krant. De afgelopen elf jaar zat ik in de 
adviescommissie voor het Stimulerings-
fonds. Wij adviseren het stichtingsbestuur 
over (onderzoeks)voorstellen uit de re-
dactie die leiden tot prachtige producties. 
Denk aan matchfixing, Volkskrant op 
Zondag, het Wetenschapscafé, de ver-
halen van Jan Tromp over de bedreigde 
bestuurders, een correspondent in Afgha-
nistan toen niemand daar nog zat. Maar 

ook het verhaal over de opa van Ellen de 
Visser of de Vaginakoning in Thailand van 
John Schoorl. 

Ook maakte ik me nuttig in allerlei com-
missies van het Bijenpark in Sloten waar 
ik al  meer dan dertig jaar een prachtige 
tuin heb. Ineke Jungschleger tuiniert er 
ook en Ina Ruyter is actief in onze Bij-
envereniging. Tuinieren betekent veel en 
zwaar lichamelijk werk. Het zal je hobby 
maar wezen.

En er is het grootouderschap. We hebben 
twee kleinzoons van vier en zes jaar op wie 
we passen en een klein meisje dat twee 
jaar geleden in San Francisco werd gebo-
ren en die eind augustus naar Nederland 
emigreerde, omdat haar ouders als onder-
zoekers gaan werken bij het Hubrechtlab in 
Utrecht. Dat scheelt veel lange reizen naar 
Californië, wat we toch een paar keer per 
jaar deden om haar te zien. 

En dan is er mijn eigen huisgenoot A. 
Nog steeds actief met het begeleiden van 
aio’s naar hun promotie. Ook geeft hij 
lezingen en masterclasses op universitei-
ten in nabije en verre landen. Als het een 
leuke plek is, ga ik mee en dan plakken 
we er een paar dagen aan vast, want aan 
zomaar vakantie vieren komen we nau-
welijks meer toe. Dit soort reizen is leuk. 
We ontmoeten veel (jonge) mensen en 
proberen zo de snelle ontwikkelingen een 
beetje bij te houden. 

Aan de geraniums – leuke plant overi-
gens – zijn we nog niet toe.

Suzanne Baart

ONDER DE MENSEN is een serie over 

de manier waarop Volkskrant-pensio-

nado’s zich nog maatschappelijk nut-

tig maken. Niet achter de geraniums, 

maar buiten, onder de mensen. Deze 

keer Suzanne Baart, voorheen soci-

aal-economisch verslaggever. 

Redactie: Adriaan de Boer.

Eigenaar Han vierde 125-jarig Hesp
Wie nog uitleg 

behoeft waar 
Hesp voor staat, mag 
het stuk op de volgende 
pagina’s overslaan. Dat 
Hesp 16 september 
het 125-jarig bestaan 
vierde, kán de lezer zijn 
ontgaan. Niet iedereen 
kreeg een uitnodiging. 
Dat de eigenaar behalve 
Han ook Van Beek 
heet, wist ook niet 
iedereen. 
In dit nummer een 
interview met deze 
uitermate kwieke, ook 
alweer 63-jarige over 
‘Het bijkantoor’.
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Berustende Hans, Knorrige Martin, Kleine 
Hannie en, nou je ’t zegt, Stille Flip. Uit 
de tijd dat ‘iedereen’ er kwam, kennen we 
hun namen nog. Alleen hun voornamen. 
Flip moet nog leven, Martin is ‘lang ge-
leden’ overleden, Hans een jaar of twee 
terug. 
Hoe het er destijds aan toeging, weet ook 
‘iedereen’ nog wel. Maar hoe verging het 
Hesp nadat Han, Van Beek dus, de zaak 
overnam van de gebroeders Hesp?

‘Alleen voornamen, tja. In zo’n 
publieke gelegenheid hoeft 
niet iedereen je achternaam te 
weten. Nee, ‘baas’ voelde ik 
me niet. Meer eigenaar. Na de 
overname, in 1991, stond ik 

nog zo’n tien jaar achter de bar. Voordien 
had ik er al twintig jaar op zitten bij Hesp, 
vanaf 1971, mijn eenentwintigste. Net uit 
dienst. Na het jong overlijden van mijn 
eerste vrouw, vijftien jaar geleden, zei ik: 
het leven is kort, ik ga áán de zaak wer-
ken, in plaats van erin. Inmiddels zou ik er 
in de weg staan.

‘Ook vóór dienst deed ik horeca. In het 
Amstel Hotel, Krasnapolsky, Schiller, 

Hilton. In opleiding en zelfstandig. Nooit 
in een café. Was niet mijn ding. Ook Hesp 
niet. Ouwe klanten, één groot rookhol, er 
gebeurde niks. De gebroeders vonden het 
wel best. Ze hadden hiernaast hun distil-
leerderij, groothandel, de grootste van 
Amsterdam. Die heeft Hesp buiten mij 
om verkocht, jammer genoeg achteraf. 
Dat zijn nu goudkust-woonpanden. 

‘Niet mijn type café dus, maar ik zag wel 
kansen liggen. Vanaf mijn dertigste vroeg 
ik keer op keer of ze mij café annex slij-
terij wilden verkopen. Geld had ik niet, 
dacht je niet over na. Wat jij nou bank-
mannetjes noemt, ze kwamen steeds meer 
in hun nette pakken uit de Rembrandt-
toren en omgeving. Of dat nou journalistje 
kijken was…

‘De overname verliep apart. Het perso-
neel –wij dus–  hoorde ineens dat de zaak 
te koop stond. Maar niet van de heren 
Hesp. We schrokken ons een hoedje. Ik 
ging het vragen, vond het niet netjes, al-

leen al tegenover Martin en Hans die er 
al zo lang werkten. De heren: ‘We denken 
dat jullie het geld niet hebben.’ Ik zeg: 
‘Dénken? Fout! Misschien kunnen we 
er wel aan komen.’ Ik met de brouwerij 
praten. Die had al twee gegadigden, onder 
wie Sjaak Swart: ‘Jullie maken dus geen 
kans.’ Ik, boos: ‘Als wij het overnemen, 
komen jullie er niet meer in.’

‘Ik naar de bank. Die berekende dat we 
er met een vijfjarenplan uit zouden ko-
men. Ik had inderdaad niet veel geld. Met 
tien man samen, inclusief twee bankjon-
gens, werd het een soort crowdfunding: 
onderhandse lening. Met zuinig doen zou 
het goed komen. Eetgelegenheid erbij, het 
grote terras aan de waterkant, waarvoor 
toestemming was, maar die hadden de ge-
broeders nooit aangevraagd. Vier man in 
dienst, zij vonden het wel goed zo. 

‘Ik kocht deze panden, woon hier zelf 
boven. Dat is m’n pensioen. De terrasom-
zet kreeg enorme impact op het bedrijf. 
Er is, gelukkig pas één keer, onlangs een 
meisje van ons aangereden bij het over-
steken.

Lees verder op pagina 3

door

Maurits Schmidt

‘In dit café zag ik wel kansen’
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‘We hebben nu drie zaken. Hier ver-
derop, hoek Gijsbrecht van Aemstelstraat, 
sinds tweeënhalf jaar Tapas de Arroyo met 
vier Spanjaarden erin. Vorig jaar Leentje, 
in de Wibautstraat, nog een beetje Parool-
kroeg. Dat heet nu Lokaal. Waarom? Van-
wege die scholen er omheen. Anders houd 
je misschien ook het publiek van Leentje. 
Je zoekt positie. Dat is in Lokaal toch 
eten. De bar komt vanzelf, met borrels van 
de hogeschool, ziekenhuis, kantoortorens. 
De metro stopt er. De Wibautstraat knapt 
op, er komt steeds meer horeca.’

Paté de Blaf
‘Na mijn overname van Hesp bleven de 

journalisten gewoon komen. Die raakte ik 
pas kwijt toen ze naar Oostenburg gingen, 
Het Parool in 2003 voorop, de Volkskrant 
en Trouw in 2007. Nee, ik was niet blij dat 
jullie opdonderden. Ik vond het altijd wel 
amusant. Leuke tijd. Je hoefde zelden in-
grijpen. 

‘En nee, wat er zoal gebeurde, vertel ik 
niet. Eén legendarisch verhaal. Jullie za-
ten daar bij de sigarettenautomaat. ‘Mar-
tin, breng ’s een portie leverworst.’ Ik zag 
het gebeuren: Martin pakte een rol Paté du 
Blaf, hondenvoer dus, die op verzoek van 
een klant even in de koeling lag. Iedereen 
vond het heerlijk: ‘Doe nog een portie’. 
Ik: ‘Woehoef, woef woef.’

‘Ik zag het aantal Volkskrant-journalisten 
groeien; eerst waren we bolwerk van Het 
Parool. Zij aan de bar, biljarten, gokken 
aan de stamtafel, jullie bij het raam. Jullie 
steeds meer, zij steeds minder. Legendari-
sche avonden. Nee, niet lastig. Aanwezig. 
Luidruchtig. 

‘Wat ik bijzonder vond, was dat jullie ru-
zies met de chefs maakten, niet normáál. 

Over de krant, je werk. Dat ging híér door. 
Toch lag de volgende dag die krant altijd 
weer in de bus. Jullie hoofdredacteur Loc-
kefeer ging meestal eerder weg. Die had 
bijna nooit een rekening.’

Geen druppel
‘Martin en Hans hebben nog ‘onder’ mij 

gewerkt. Martin stapte er snel uit. Zijn 
grootste vriend was de drank. Nee, zelf 
heb ik nooit veel gedronken. Achter de bar 
of thuis geen druppel. Hans heeft nog lang 
gewerkt. Toen het ook hem te zwaar werd, 
haalde ik hem van de werkvloer, stuurde 

hem voor inkopen naar de groothandels. 
Vond ’ie geweldig. 

‘Alleen in Hesp heb ik nu vijftien man 
werken, ’s zomers 25. Dan zit het terras 
als een strandtent de hele dag vol. Bij Lo-
kaal werken er zowat negen. Daar moeten 
er meer bij. Het wordt drukker, gelukkig. 

‘Ik op televisie? Waarmee dan? Oh, Jis-
kefet, ja! Story of my life! Barkeeper. Ik 
werd wel herkend. Maar wie waren dan 
wel die drie andere typetjes in mijn pro-
gramma? De grap: uit de eerste afleverin-
gen van Jiskefet herken je Hespklanten. 
Ze hebben hier tevoren maanden gezeten 
om typetjes op te doen.

‘Toen het drukker werd, 1993, deed ik 

het biljart weg. En ik voerde zondagmid-
dagmuziek in. Jazz. Grote jongens. Benja-
min Herman, Hans en Candy Dulfer. Tot 
ik het te oubollig vond worden. Nu heb ik 
af en toe nieuwe-trend-jazz, en breder. 

‘Ook legendarisch: met EK’s en WK’s 
voetbal had ik binnen en buiten met zeven 
schermen wel een kleine duizend man. 
Vijf jaar geleden begon ik een Oktober-
fest. Overdekt terras, iedereen verplicht in 
Lederhosen, Dirndls met alleen literpul-
len, Bratwurst. Blaasorkest. Driehonderd 
man. De commercie nam het over, in de 
RAI. Jammer.

‘Voorlopig blijf ik nog werken. Op pa-
pier stop je met 65 jaar, maar ik ben hier 
altijd wel aanwezig, regel wat dingen. 
Volgend jaar vier ik dat ik 25 jaar de zaak 
heb en 45 jaar in het vak zit. Ik hou wel 
van een feestje.’

Sociaal gebeuren 
‘Als ik stop, zou ik net als Hesp de hele 

boel verkopen. Maar daar krijg ik nu al 
een slecht onderbuikgevoel bij. Want dan 
ben je een hoop sociaal gebeuren kwijt, 
hoor. Je hebt toch een kennissenkring op-
gebouwd. En ik weet niet of het handig is 
alleen nog groot-aandeelhouder van m’n 
eigen zaak te blijven. Mijn kinderen gaan 
het bedrijf niet in. 

‘Ik weet wel dat als je wilt afbouwen, 
stoppen met pakweg je zeventigste, je nu 
al moet beginnen met je zaak te verkopen. 
Anders komen de jongens van de belas-
ting in één keer naar je toe. Dat schiet niet 
op. Maar zover zijn we nog niet. 

‘Ik hou wel van reizen. Vorig jaar nog 
Chili. Heb tegen m’n vrouw gezegd: gaan 
we drie maanden daar wonen; 
drie maanden daar, half jaar in 
Amsterdam. We hebben iets in 
Spanje. Verre reizen doen we 
niet meer. We zijn genoeg weg-
geweest.’

Vervolg van pagina 2

Kommaneukers
Toen ik in de jaren vijftig als leerling-journalist bij Het Cen-

trum in Utrecht begon, sprak ik een aantal talen vloeiend. De 
krant was gevestigd in het Ondiep. Ik kwam 
zelf van het Luie End, zo genoemd omdat 
ze aan de ene kant zitten (in de bak) en 
aan de andere kant liggen (op het kerkhof). 
Ik kende de taal van mijn moeder, het 
Duits, ik kende het Luie-ends, wat beslist 
geen dooie taal was en ik kende al gauw 
ook het Ondieps, maar het beste kende 
ik de taal van mijn vader die als kind van 
Drenthe naar Duitsland geëmigreerd was 
en daar een eigen Saksische mengvorm aan overgehouden had, 
doorspekt met godslasteringen, krachttermen en invectieven.
Pas op het Bonifaciuslyceum in Utrecht leerde ik het ABN, wat 
nog niet meeviel. Hoogst onzeker zette ik me aan het schrijven 
van mijn stukken. Ton Oliemuller, Arie Kuiper, Henk Huurdeman 

en Ton Oostveen hadden er hun handen vol aan. Zijn er bij de 
kranten niet meer zulke vaklui? 
Eenmaal leerling af, meende ik me in de neerlandistiek en ver-
volgens in de hogere letterkunde bij prof. dr. J.C.Brandt Corstius 
– de opa van Aaf en Jelle – te moeten bekwamen. Met Jacques 

de Jong, Jan Bank, Ed Bente, Bert Stein-
metz, Hans Emans en Paul Kouwenberg 
werkte ik ’s nachts op de binnenlandredac-
tie van de Volkskrant waar we de stukken 
van onze collega’s moesten kuisen. 
Kommaneukers waren we, maar áárdige 
kommaneukers. We waren ervan overtuigd 
dat ook de volgende dag weer onze krant 
de enige in Nederland zou zijn zonder fou-
ten. Maar waarom zag je dan met angst en 

beven de eerste editie tegemoet? Het was onbegonnen werk. 
Taalfouten horen bij de krant als tegenwind bij het fietsen. Niets 
aan te doen. Het enige wat helpt, is harder trappen.  

Willem Kuipers

Han van Beek.              Foto Jacques de Jong
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Hoe bevalt de plek waar je nu zit? Wat doe je precies?
‘Verslaggeverij is de beste plek voor een beginnende journalist. 

Ik schrijf (achtergrond)artikelen over uiteenlopende onderwer-
pen, ruzie met woordvoerders, spar met collega’s over ideeën en 
invalshoeken, huil eens in de zoveel tijd even uit onder mijn bu-
reau en ik eet me hier scheel aan drop.’

Bevalt het tussen de collega’s, met wie zit je zoal?
‘Ik zie mijn collega’s vaker dan mijn familie en 

vrienden. Dus ik ben blij dat iedereen hier aardig en 
toegankelijk is. Mijn chef Marije Randewijk heeft een 
scherp afgestelde bullshitradar. Ze coacht erg goed en 
kan in drie zinnen aangeven hoe een verhaal sterker 
geboetseerd kan worden. Van haar leer ik het meest. 
Ik zit het vaakst met onderwijsjournalist Rik Kuiper. 
Dat is de man van de verhalende journalistiek, mijn 
favoriete genre. Verder zit ik ook geregeld naast Huib 
Modderkolk en Tom Kreling. Toffe kerels. De Titaan-
tjes van Verslaggeverij.’

Hoe ben je bij de krant terechtgekomen? 
‘Ik probeerde al jaren als reporter een ingang in de 

journalistiek te vinden. Tussendoor schreef ik essays 
en columns voor Vonk. Twee jaar geleden solliciteerde 
ik al bij nrc.next toen wat plekken vrijkwamen voor 
beginnende journalisten. Ik werd het toen net niet. Anderhalf jaar 
later kreeg ik alsnog een plek aangeboden bij NRC. Omdat ik 
eigenlijk toch echt een Volkskrantmeisje ben, liep ik met dat aan-
bod naar de hoofdredactie van de Volkskrant. ‘Mag ik me anders 
hier bewijzen?’, vroeg ik. Die kans kreeg ik van Philippe Remar-
que na een paar stevige vragen. Dat was geloof ik wel, zonder te 
overdrijven, het gelukkigste moment van mijn leven.’

Liever bij de Volkskrant dan bij NRC?  Waarom?
‘De Volkskrant is momenteel gewoon spannender. Dat weten 

ze bij NRC ook wel. De energie zit hier nog goed in en de Volks-
krant durft meer. Een paar jaar geleden stond ik ergens op een 
sociaal medium een grote bek te geven over god mag weten wat. 
Kustaw Bessems, chef Vonk, benaderde me toen met een houding 
van: ja schattig, maar kun je ook langere stukken schrijven? Een 
paar weken later mocht ik me bewijzen met een essay in Vonk. 
Dat waardeer ik dus aan de Volkskrant. Dat de krant nieuwe ge-
luiden een podium biedt, ook als je nog geen indrukwekkend cv 
kunt overleggen.’

Je naam wijst op een exotische afkomst. Heb je daar – in het 
vak – last dan wel gemak van? Is het voor jou überhaupt een 
item? 

‘Je bedoelt natuurlijk gewoon ‘allochtone’ afkomst. Dat klopt, 
mijn ouders zijn Marokkaans. In dit vak kom ik gek genoeg nog-
al eens journalisten tegen die geen of nauwelijks Marokkaanse 
Nederlanders persoonlijk kennen. Maar daar heb ik geen last 

van. Vaak vind ik die vragen over etniciteit of mijn 
Marokkaanse afkomst best aandoenlijk. 

‘Het voordeel van mijn dubbele nationaliteit is, 
denk ik, dat ik misschien wat makkelijker laveer tus-
sen verschillende werelden. Je ziet meer invalshoe-
ken.

‘Of mijn afkomst voor mij een item is? Natuurlijk, 
maar dat is een lang verhaal.’

Je schreef al columns, moest je wennen aan het 
feitelijke schrijven van verslagen, reportages, in-
terviews?

‘Wennen niet. Het was een verademing. Het is leuk 
om je opinie via een veelgelezen medium te verkon-
digen en een potje onthecht te doen, maar na een tijd-
je wil je niet meer zo nodig overal een mening over 
hebben. Ik heb journalistiek gestudeerd, dus zo nieuw 
is dit werk niet voor me. Het niveau ligt hier – god-

dank – alleen een stuk hoger.’

Wat heb je met het Nederlands, de taal? Wat boeit je daarin 
het meest?

‘Ik kan nog altijd grienen om zinnen uit boeken van Nescio, 
maar verder vind ik het Nederlands eigenlijk best kaal. In de pro-
vincies en in de zwarte wijken is het Nederlands veel kleurrijker. 
En dan heb ik het niet over het accent. 

‘In Salland en Slotervaart hóór je dat de mensen speels aan het 
kloten zijn met de taal. Daar klinken sommige uitspraken veel 
geestiger en ontspannender. Daar geniet ik van. Van archaïsche 
woorden als ‘rabauw’ kan ik trouwens ook vrolijk worden.’ 

Wat wil je verder bereiken, ooit weer een eigen column?
‘Werken voor de Volkskrant voelt na een half jaar nog steeds 

alsof ik in een grote snoepwinkel sta. Ik kan nog lang niet kiezen, 
wil alles proeven. Maar het lijkt me erg tof om uiteindelijk als 
correspondent in het buitenland aan de slag te gaan. Het liefst in 
(Noord-)Afrika of Frankrijk.’

In deze rubriek over jong talent bij de Volkskrant deze 
keer Nadia Ezzeroili (32), eerder columniste in bijlage 
Vonk, nu verslaggeefster Binnenland. Jacques de Jong 
legde haar per e-mail enkele vragen voor.

‘Na een tijdje hoef je
niet meer zo nodig
overal een mening 
over te hebben’


