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Leve het Persmuseum!

In 2002 – ik was nog lang niet gepen-
sioneerd, maar woonde net een paar 
jaar op het Amsterdamse Java-eiland 

– sommeerde dierbare collega Agnes 
Koerts mij min of meer mij aan te melden 
bij het Persmuseum: ‘Je woont er nu vlak 
in de buurt, dus...’

Ik wist van niks (zoals te veel collega’s), 
maar merkte al snel om wat voor schat-
kamer het ging. Het Internationaal Insti-
tuut voor Sociale Geschiedenis (IISG) aan 
de Cruquiusweg beheert een fantastische 
collectie persgeschiedenis; nog onlangs 
is bijvoorbeeld het imposante archief van 
Joop van Tijn er ondergebracht. Uit die 
rijkdom worden steeds wisselende, altijd 
boeiende exposities samengesteld in het 

museum dat aan de achterzijde van het 
IISG is gevestigd, aan de Zeeburgerkade.

Sinds 2002 zit ik in het bestuur van de 
Vrienden van het Persmuseum, waar we 
ons bezighouden met fondsenwerving 
voor exposities en collectie en meedenken 
over de ontwikkeling van het museum; 
niet het minst belangrijk is het digitale 
blad dat we maken, De PersMus, waarin 
op uiterst ontspannen wijze actualiteit en 
pershistorie worden belicht.

Met mijn pensionering in 2008 veran-
derde daar niks aan. Hooguit namen de 

zorgen om het Persmuseum toe, met 
alle knijpexercities vanuit Den Haag. We 
hadden toen gelukkig Pieter Broertjes als 
voorzitter van ons Vriendenbestuur, die 
daarvoor zo geknipt bleek dat hij intussen 
voorzitter is van het algemeen bestuur 
van het Persmuseum.

Het grootste probleem is echter de ver-
stopte, afgelegen locatie van het muse-
um. We hebben, mede gestimuleerd door 
de economische perikelen, dan ook ambi-
tieuze plannen om ergens midden in Am-
sterdam een Huis van de Journalistiek te 
vestigen, waarin allerlei relevante instel-
lingen uit onze branche geconcentreerd 
zijn. Met ruimtes voor debat, filmvoorstel-
lingen en prettige horeca. En meer arm-
slag voor ons museum uiteraard.

Een mooi begin zou zijn als alle Volks-
knarren zich aansluiten als Vriend van 
het Persmuseum, voor zover ze dat niet 
al zijn. Kost maar 25 euro per jaar, meer 
mag natuurlijk ook. En lees De PersMus, 
die op dezelfde digitale wijze als deze 
Volksknar wordt gemaakt en verspreid. 

Bert Steinmetz
Zie: www.persmuseum.nl

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 Bert Steinmetz,  voorheen re-
dacteur Binnenland bij de Volkskrant.
redactie: Adriaan de Boer.

Adriaan de Boer (70) en zijn NOT band 
spelen zaterdag 24 oktober in de finale 
van de grootste bandcompetitie van de 
Benelux, The Clash of the Cover Bands. 
Ze treden op in De Vorstin, Koninginne-
weg 44, Hilversum. In deze finale spelen 
negen bands om de titel ‘beste cover-
band’. Het optreden in Hilversum begint 
om 19.00 uur.

Adriaan de Boer 
in finale 
van coverbands

Eind oktober komt bij Atlas Contact een 
boek uit over televisiekijken van Jean- 
Pierre Geelen, tv-recensent bij de Volks-
krant: Zelf tv-kijken. Hij geeft er ook een 
lezing over bij The School of Life in Am-
sterdam op zaterdag 14 november.
‘Televisiekijken: we doen het al bijna 65 

jaar, we zijn er groot mee geworden, maar 
niemand heeft het ooit geleerd. Het kastje 
staat dagelijks aan, maar wat zien we ei-
genlijk echt? Wat zien we niet? Hoe kij-
ken wij naar televisie en hoe kijkt televi-
sie naar ons? Nu televisie in Nederland de 
pensioengerechtigde leeftijd bereikt heeft, 
is het tijd voor een terugblik. En een blik 
op de toekomst,’ aldus de aankondiging 
van The School of Life.

Het instituut is ‘de plaats waar je even 
stil kan staan om gericht na te denken over 
de fundamentele vragen van het leven. 
Hoe vind je werk dat voldoening geeft? 
Hoe ga je een gelukkige relatie aan? Hoe 
vind je rust? Hoe leer je de wereld begrij-
pen en, zo nodig, verbeteren?’

In dat kader geeft Jean-Pierre Geelen 
antwoorden op vragen als: ‘Wat heeft het 
medium ons gebracht? Hoe ontwikkelt het 
zich? Hoe kijkt de criticus? Over help-tv 
en hypes, over drama’s en dramadrang.’

Criticus Jean-Pierre Geelen 
geeft les in televisiekijken
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LLYDIA ROOD: ‘Als het werk 
van de eindredactie er ’s avonds 
op zat, kon je aan de slobberwijn 
of aan de pils, maar na een avond 
schaven en schuren popelde ik 

meestal om zelf wat te schrijven.
‘En omdat er zelden livebeelden van 

omwentelingen waren en er bovendien 
bijna nooit presidenten werden vermoord, 
moest ik voor inspiratie om me heen kij-
ken. 

‘De meeste collega’s begonnen een affai-
re, maar dat was me te veel gedoe. Daar-
om was het haast geen keuze om er dan 
maar een verhaal over te schrijven, dom 
en smeuiïg als een echt Bouquet Reeks-
boekje. Compleet met de verplichte seks-
scènes op de juiste plekken en natuurlijk 
de bijbehorende omslachtige stijl: 

‘‘Nadat ze een stevig ontbijt had veror-
berd en een heet bad had genomen, schoot 
ze in een spijkerbroek met een eenvoudig 
wit topje erboven.’’ 

‘Ik liet keurig onvermeld hoe de gemid-
delde blanke vrouw eruitziet na een heet 
bad, en dat een spijkerbroek ‘aanschieten’ 
dan gewoon niet lukt. Ik maakte trouwens ook 
fouten die blijkbaar waren ontstaan uit een te 
letterlijke omzetting uit het Engels: ‘Terwijl ik 
een kop thee had...’

 ‘Ik kreeg een satanisch genoegen in 
het observeren en daarna meedogenloos 
beschrijven van levende collega’s, vooral 
toen mijn opslaggebied gehackt werd en er 
stukjes begonnen te rouleren.

‘Ik zag een uitgave voor me in een echte 
liefdesromannetjeskaft, maar dan in de 
etalage van Athenaeum, en interviews in 

Propia Cures over de zwijnenbende bij 
dat voormalig katholieke dagblad. Ik be-
naderde Harlequin en liet me interviewen 
door de Viva. Wat een pret.

‘Gek genoeg vond niemand het erg dat 
hij in mijn vieze meisjesboek figureerde. 
Behalve degene die model stond voor de 
mannelijke hoofdpersoon. Die nam me 
apart in een werkcel en gooide al zijn 
senioriteit in de strijd om publicatie te 
verhinderen; die zou hem zijn huwelijk 
kosten. De hoofdredacteur, bekend om zijn 
gebrek aan humor, dreigde met schorsing 
of ontslag.

‘Er kwam allemaal niets van terecht. 
Maar toen collega Rep ons verliet voor 
een prestigieuze functie in het oosten des 
lands, had ik me tenminste warmgelopen 
voor een passend afscheidscadeau.’

NASchrIft MArtIN rep
Lydia zet in haar inleiding de lezer een beetje 

op het verkeerde been als ze schrijft dat ‘dege-
ne die model stond voor de mannelijke hoofd-
persoon’ haar op het matje riep. Ik verbeeld me 
dat de hoofdpersoon op mij geïnspireerd was. 
Degene die Lydia op het matje riep, was iemand 
anders, naar wiens naam wij slechts kunnen 
gissen.

Link naar het boek:
www.martinrep.nl/verhalen/lydiarood.html

Zomer 1990. De afloop van de nachtdienst op de redactie zit erop. Martin Rep staat te 
praten met Lydia Rood. Aan de overkant van de donkere Wibautstraat de verlichting 
van het gebouw van Trouw.                 Foto rob Josselet

Martin rep zet
‘afscheidscadeau’
op website
Lydia Rood zat van 1985 tot en met 
1991 op de redactie Binnenland. Als 
vingeroefening voor haar schrijvers-
carrière schreef zij uit balorigheid een 
stuiverromannetje met als personages 
de redacteuren die zij om zich heen 
zag.  Collega Martin rep kreeg het ten 
slotte cadeau. Hij heeft het onlangs op 
zijn website gezet: voor collega’s een 
puzzel om te herkennen wie wie is.

Martin Rep over de publicatie:
‘Vijfentwintig jaar geleden vertrok ik 

bij de Volkskrant, waar ik zeven jaar 
had gewerkt op de eindredactie Bin-
nenland. Schrijfster Lydia rood, des-
tijds ook werkzaam op die eindredac-
tie, verraste mij bij mijn afscheid met 
een heel bijzonder geschenk: een op 
mij toegesneden liefdesroman, die 
zich afspeelde op de Volkskrant-bure-
len.
Voor het eerst wordt die nu breed 

gepubliceerd: seks, spanning en sen-
satie in de Wibaut straat.’
Lydia rood licht het zelf toe.

Illustratie Jacques de Jong

Collega’s ‘meedogenloos’ 
beschreven in stuiverroman 
van redacteur Lydia rood
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Vluchtelingenstroom

De kip met de gouden eieren. Een kip zonder kop. Met de 
kippen op stok.

Deze kippen vind je niet in het pluimvee-
museum te Barneveld, maar in het woor-
denboek. Daar zijn het spreekwoorden of 
gezegden. Vaak ouder dan de weg naar 
rome. 

Alleen om die reden al zou je ze hoog in 
het vaandel moeten dragen, maar dat doen 
we niet. We maltraiteren ze.  

Hoe slordig er met spreekwoorden en 
gezegden wordt omgesprongen, zie je da-
gelijks in de krant als je leest dat een militair doel zich ‘op enige 
steenworpen afstand’ bevindt of een politiek besluit in Europa 
balsem blijkt  ‘voor de gekwetste Turkse ziel’. 

Het zijn geen dingen, deze gezegden, het zijn woorden en 

woorden hoef je niet wijzer te maken dan ze zijn. 
Blijf ervan af, zou ik dan ook zeggen, mijd de letterlijkheid 

die je als hoger opgeleide aan de borst van je alma mater hebt 
ingedronken en besef dat taal niet alleen een werkelijkheid kan 
weergeven, maar ook – met een veelheid van irrationele en 
beeldende middelen – kan scheppen. 

Dat valt je weer eens op als je in deze 
dagen het woord ‘vluchtelingenstroom’ of  
‘vluchtelingentsunami’ leest. 

Vluchtelingen zijn geen stroom. Ook geen 
tsunami. Het zijn ménsen. 

Het luistert nauw, ik weet het. Maar wil 
je precies zijn, dan moet de poëzie van de 
beeldspraak één geheel zijn met de ratio 
van de werkelijkheidszin - samen de voed-

zame inhoud van de broze schaal die de taal is. 
Als dooier en eiwit in een dop.

Willem Kuipers 
www.wiewiewie.nl

Burgemeester Eberhard van der Laan bij het honderdjarige bestaan van het Persmu-
seum. Rechts onderin oud-hoofdredacteur Pieter Broertjes als voorzitter van de Raad 
van Toezicht van het Persmuseum.                   Foto Jacques de Jong

Henk Blanken legt zijn publiek uit wat een pistoolvinger is, gevolg van de ziekte van 
Parkinson, waaraan hij lijdt. ‘Je gaat er niet dood aan, maar het loopt lullig af.’ Hij pre-
senteerde zijn boek Pistoolvinger op 9 oktober in boekhandel Boomker te Haren, zijn 
woonplaats.

‘Maar het is wel een goed verhaal’, dacht Henk toen hij vier jaar geleden de diagnose 
Parkinson kreeg. Hij legde het vast in zijn weblog en  in een boek dat verder gaat dan 
alleen Parkinson en ziek zijn. De ondertitel is niet voor niets ‘de schoonheid van het 
verval’. Hij beschrijft hoe zijn lijf het allengs laat afweten, maar met humor. Tijdens het 
voorlezen kan zijn publiek er onbedaarlijk om lachen. Maar stilte valt als Henk komt bij 
het einde. Wanneer is de ziekte nog draaglijk en wat is de grens? Als je vrouw je pap 
moet voeren? Een luier om moet doen? Dat alles vindt hij te dragen, zolang hij er maar 
over kan schrijven.

Henk werkte bij de Volkskrant van 1987 tot 2003, onder andere als verslaggever en 
als chef Internet. Tot 2011 was hij adjunct-hoofdredacteur bij het Dagblad van het 
Noorden en tot vorig jaar onderzoeksjournalist. 

         Tekst en foto Susanna Lemstra

Het verval met Parkinson

‘Persmuseum actieve 

honderdjarige’
‘Een oude dame die midden in het leven 
staat,’ zo beschreef Pieter Broertjes als 
voorzitter van de Raad van Toezicht het 
honderdjarige Persmuseum bij de opening 
van de speciale expositie die daar tot en 
met 31 januari 2016 is te zien. Hij verge-
leek het Persmuseum met de honderdjari-
gen die hij als burgemeester van Hilver-
sum weleens bezoekt. ‘Vaak vraag je je 
dan af of die persoon nog aanspreekbaar 
is. Maar dit honderdjarige Persmuseum 
kennen we als een oude dame die midden 
in het leven staat, die open staat voor de-
bat en actuele activiteiten.’

De andere spreker burgemeester Eber-
hard van der Laan van Amsterdam sprak 
zijn bewondering en compassie uit voor 
het museum en kondigde aan ‘geen se-
rieuze toespraak’ te gaan houden. Daar 
hield hij zich aan.
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Wim Phylipsen (rechts) neemt voorlopig afscheid, omdat hij met vrouw 
Anneke en en zoon Jan Willem (9) een jaar gaat zwerven in Amerika, 1980. 
Zoon kreeg onderweg onderwijs van zijn vader. Links Victor Lebesque.                
                           Foto Wim ruigrok

ijn eerste ervaring in de journalistiek was bij een 
kleine uitgeverij op het Noordereiland in Rotter-
dam. Ik weet niet meer hoe, maar ik zocht contact 

met de eigenaar en bij de eerste ontmoeting stond ik met het 
zweet in mijn handen: ‘Ik wil graag journalist bij u worden.’

Hij keek me welwillend aan. ‘Dan gaan we dat proberen.’
Hoewel ik het begrip nog niet kende, ontdekte ik spoedig dat 

het om een huis-aan-huisblad ging. Maar ik had buiten de jonge-
man gerekend die verwoed op een schrijfmachine zat te rammen.

Ik: ‘Meneer wat doet u hier?’
Hij: ‘Ik schrijf de commentaren.’
Wist ik veel wat dat was. 
Onze verhouding werd er niet beter op toen hem duidelijk werd 

dat de eigenaar wel wat in me zag. De commen-
taarschrijver begon mij te beschouwen als een be-
dreiging. Het draaide erop uit dat ik een paar we-
ken later hangend over een brugleuning een potje 
stond te mijmeren over mijn droom om journalist 
te worden.

Hoe kom je als jongen van 17 op zo’n idee?
Mijn vooropleiding was de HBS van het Sint 

Franciscus college in Rotterdam. Na het plotselinge 
overlijden van mijn vader moest er thuis brood op 
de plank komen. Armoe. Toen heb ik me voorge-
nomen dat me dat nooit zou overkomen. Sindsdien 
heb ik altijd op de kleintjes gelet. Ik maakte in ra-
zend tempo het avondlyceum af, terwijl ik overdag 
aan het werk ging. 

Op mijn achttiende ben ik vervroegd in dienst gegaan. Ik bracht 
het tot sergeant – met mijn toelage kon ik het thuisfront financi-
eel versterken.

Na mijn diensttijd zette ik een huis-aan-huisblad op in Berg-
schenhoek (een overloopgemeente van Rotterdam) onder de 
naam De Hoekse Heraut. In het weekend deponeerden sport- en 
andere verenigingen hun kopij in mijn brievenbus.

Vanuit mijn kantoortje keek ik uit op een kroeg - de  naam 
schiet me nog wel te binnen, maar ik dacht de De Fles - waar 
regelmatig collega’s van de concurrent, de Nieuwe Rotterdamse 
Courant (NRC), in en uit liepen, in kostuum en vlinderstrik en 
met daaronder een mooi zwart vest. 

De collega die de meeste indruk op me maakte, was sportver-
slaggever Jan Cottaar, die voor wielerwedstrijden in het Belgi-

sche Gent het ‘Rondje van Gent’ uitvond.
Ik was gegrepen door het idee journalist te worden.
Na mijn eerste ervaring bij het huis-aan-huisblad op het Noor-

dereiland, kwam ik bij Het Nieuwe Dagblad in Rotterdam, in de 
volksmond ‘het pastoorsblaadje’ geheten. 

Daar – zo wil het verhaal – ging de redactiechef dwarsliggen 
toen de directie besloot de redactieruimte opnieuw te laten be-
hangen. De chef wees erop dat het behang onmisbaar was, omdat 
het was volgeschreven met moeilijke woorden ten behoeve van 
het verslaggeversgilde.

Bij Het Nieuwe Dagblad deed ik ook mijn eerste ervaringen 
op met loodzetten. De eerste keer kreeg ik als ‘groentje’ een sta-
pel kopietjes mee naar de zetterij om een pagina op te maken. 

Dat gebeurde in een mal, de vorm, waarin de opma-
kers de inmiddels in lood gezette tekstregels op hun 
plaats legden.

Ik stond er met die stapel papier voor lul bij. Die 
opmakers hadden natuurlijk geen boodschap aan 
mij, hoewel het de bedoeling was dat ik aanwijzin-
gen zou geven.

Ik heb er wel geleerd ‘aan steen’ het lood op zijn 
kop en in spiegelschrift te lezen. Daar heb ik later bij 
de Volkskrant veel voordeel van gehad.

De loden regels werden gezet in een linotype, een 
reusachtige machine met een toetsenbord waarop de 
zetter de tekst overtypte van de kopij. Ernaast hing 
een pot met kokend heet lood om de regels te gieten. 
Voor de opmakers was het grootste plezier om stie-
kem wat van die hete regels in mijn broek- of jaszak 

te stoppen. Terug op de redactie lagen de collega’s dan al krom 
van het lachen –ze wisten wel wat me was overkomen.

Na mijn ervaringen bij Het Nieuwe Dagblad besloot ik het te 
proberen bij de Volkskrant. Die krant had een kantoortje in Rot-
terdam, een verbouwde apotheek. Op de begane grond zat de 
administratie. Daar kwam ik te zitten, terwijl boven Henk Uilen-
broek en Lambiek Berends hun plek hadden. De twee vertrok-
ken na verloop van tijd naar de Amsterdamse redactie, zodat ik 
als enige verslaggever overbleef.

Hoofdredacteur Jan van der Pluijm had eerst aan Henk Uilen-
broek gevraagd of ik dat in mijn eentje wel aan kon. Uilenbroeks 
reactie hoorde ik later: ‘Laat hem zijn gang maar gaan, want hij 
kan het en ik houd hem wel in de gaten.’

Wim Phylipsen

In een tijd waarin journalisten vaak minstens één 
meerjarige studie achter de rug hebben, lijkt het 
aardig terug te kijken naar de manier waarop ze 
een halve eeuw geleden als autodidact zich het 
vak in moesten worstelen.
Wim Phylipsen (77), correspondent rotterdam, 
chef nieuwsdienst, correspondent Groningen: 
‘Gegrepen door het idee journalist te worden.’

‘Brood op
de plank’


