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Dorpstoneel
Minister Plasterk zei dat ‘ze’ met hun poten van onze volks-

vertegenwoordigers moesten afblijven. Groot gelijk.  
Maar waarom zei de minister ‘poten’?

Taal is communicatie. Wie puzzelt weet dat. Dan staat er ‘com-
municatie’, vier letters. Taal. 

Maar taal is niet alleen communicatie, taal 
is ook imago. 

We herinneren ons hoe de koninginnen 
Wilhelmina, Juliana en Beatrix het volk tot 
tranen toe bewogen met hun toespraken. 
Als de hondjes in de proef van meneer 
Pavlov reageerden de liberale of christelijke 
staatsburgers met ontzag op het bekakte 
geluid uit de koninklijke kelen. Sommige 
hovelingen – en verslaggevers van de NOS 
– begonnen bij de gedáchte aan de konin-
gin alleen al te kwijlen.

Bekakt was geen imago, bekakt was écht en wie wil communi-
ceren, een beetje schoolmeester weet het, moet écht zijn. Ben 
je niet echt, dan kun je je gezag en je geloofwaardigheid wel 
vergeten.

Minister Plasterk weet dat ook. Hij is lang professor gewe-
est. Daarom is hij zich zijn imago bewust, met hoed en al, en 
daarom zegt hij ‘poten’. 

Hij zegt ‘poten’ omdat hij gelooft dat de arbeiders van de PvdA 
zo praten, maar dat doet alleen hun voorzitter nog. De paar 
leden die de PvdA nog heeft, zijn trouwens geen arbeiders, 
maar gestudeerde linkerhanden.

Misschien denkt Plasterk ook niet aan die arbeiders van voor-
heen, maar zegt hij ‘poten’ omdat dit ‘volks’ overkomt. Stoere 
taal. Rechtdoorzee. Misschien denkt hij dat het volk hem gelooft 
als hij zo praat. 

Een tragisch misverstand. 
Het volk is de PvdA allang vergeten. Het 

loopt in steeds groteren getale achter Geert 
Wilders aan die niet volks praat of bekakt, 
maar Limburgs. 

Dat is goed gezien door Geert. Hij begrijpt 
dat dialect beter is voor je imago dan volks. 
Twan Huys, Halbe Zijlstra en Henk Kamp 
kunnen erover meepraten. 

Hoe provinciaalser je klinkt, des te over-
tuigender is je imago. Zo maak je van het 

politieke theater het authentieke dorpstoneel van vroeger.  En 
van Nederland één grote provincie. 

Toneel kan héél erg, ja, zelfs schokkend waar zijn, maar imago 
blijft fake, leugen, een lege huls, ook al zet je er nog zo’n rare 
pruik op. Of een hoed.

Willem Kuipers           wiewiewie.nl

Was het de hang naar gezellig-
heid, onzekerheid, een vlucht, 
een drug om misschien beter te 

presteren of de behoefte aan een stille ka-
meraad? De Fles. Ja, de fles. 

‘In elke bureaula die je opendeed op de 
redactie, lag wel een fles drank. Sterke 
drank’, zei  VN-hoofdredacteur Arendo 
Joustra onlangs terwijl hij en Max van 
Weezel in de bijlage V herinneringen op-
haalden aan het tijdperk Ruud Lubbers. 

Lees verder op pagina 2

In elke bureaula een fles drank? 
Kom daar nu nog maar eens om. 
De legende wil dat de Volks-
krant in de jaren zeventig, tach-
tig op alcohol werd gemaakt.  
Arendo Joustra meldde het 
onlangs in de bijlage V. Hoe zat 
het in werkelijkheid? Peter van 
den Berg dook in de historie.

Bij het afscheid van een collega kon het in cafe Hesp aardig druk zijn. Op de foto over-
handigt Willem Sprenger van de sociaal-economische redactie een afscheidscadeau aan 
Angelien Camper van het redactiesecretariaat. Hesp werd ook wel het bijkantoor van 
de Volkskrant genoemd: sommige collega’s bespraken er de krant en vernieuwende 
ideeën vlogen er doorlopend over de borreltafel. Hier zij aangetekend dat de meesten 
op de foto geen notoire bezoekers waren.                                                  Foto Wim Ruigrok

Lunchtijd: spitsuur in de kroeg

mailto:volksknar%40gmail.com?subject=
http://www.wiewiewie.nl
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Joustra: ‘Ik begon bij de Volkskrant als 
bierophaler voor de chef van de so-
ciaal-economische redactie. Om drie 

uur ’s middags moest ik altijd  bier halen.’ 
Er zijn er meer die dat kunnen zeggen. 

Hans Jonkhout en Gijs van den Heuvel 
waren begin jaren tachtig van de vorige 
eeuw redactiebediende. Dat hield in dat 
drank halen voor de redacteuren ook in 
hun arbeidsvoorwaardenpakket zat. Ook 
zij werden eropuit gestuurd. Van den Heu-
vel overdag, Jonkhout ’s avonds. Aanvan-
kelijk pils, later whisky. En als het ’s mid-
dags wat snel was gegaan, vlak voor zes 
uur in de middag, nog even een keer voor 
een nieuwe fles Ballantines, voordat de 
slijterij dicht zou gaan.

Het begon allemaal op de Nieuwezijds 
Voorburgwal, waar de Volkskrant zetelde 
van 1945 tot 1965. Op de krant werd toen 
niet gedronken; daarvoor waren er te veel 
aanlokkelijke cafés in de directe omge-
ving: de Pilsener Club (de Engelse Reet) 
in de Begijnhofsteeg, de Koningshut en 
Hoppe. 

Jan Heinemans, Wim Klein, Piet 
Snoeren, sociaal-economisch redacteur 
Jan van der Pluijm (later hoofdredac-
teur) en Ferd. Rondagh frequenteerden 
direct na de twaalfuursvergadering de En-
gelse Reet, bij het Begijnhof. 

Na de verhuizing naar de Wibautstraat 
werd café Hesp (het bijkantoor) de nieu-
we pleisterplaats. Victor Lebesque, begin 
jaren zestig op de Nieuwezijds begon-
nen, over Hesp: ‘Tussen de middag was 
het spitsuur in de kroeg. Regelmatig zaten 
er vijftien redacteuren aan het bier. Soms 
bleven we plakken tot een uur of vijf, dan 
werd het pas echt gezellig. Tegen zeven 
uur ‘s avonds had het geen zin meer het 
thuisfront te bellen met de mededeling dat 
het wat later zou worden, want – aldus 
Henk Huurdeman – ‘dan waren de rapen 
toch al gaar’. Dan werd het ook meteen 
maar sluitingstijd.’

Herman Leenes (chef Nacht) en Ad Be-
vers (chef Binnenland) hadden hun eigen 
gewoontes. Bevers nam in de nachtdienst 
zijn eigen fles jenever mee, Leenes gooide 
regelmatig een briefje van vijf gulden op 
het bureau, andere redacteuren lapten bij 
voor een fles jonge Harteveld. De redac-
tiebediendes konden weer op pad.

Midden jaren tachtig deed Arie Ver-
schoor, al vanaf 1945 werkzaam op de 
afdeling Expeditie, zijn intrede. Hij had 
enkele kratjes Heineken in zijn auto op 
voorraad en toen er eenmaal een koelkast 
op de redactie was geïnstalleerd, vulde hij 
die met halve liters. 

Redactieleden konden tegen een geringe 
betaling een fles pakken. Het geld ging in 
een houten sigarenkistje op het bureau van 
Binnenland. En dat liep dus herhaaldelijk 

mis. Het ‘betalen!’ van binnenlandredac-
teur Martin Rep galmt nog na in de Wi-
bautstraat. Bob Groen, redacteur Buiten-
land, was een zelfvoorziener. Hij had in 
die tijd al zijn eigen sixpack. Ruim voor 
het middaguur hoorde je al de klik en het 
gesis bij het openen van zijn eerste blikje.

 
Anekdotes

En dan de anekdotes. Henk Wehberg, 
sportredacteur, erkend innemer, had wel 
eens moeite met de deadline. Op een 
slechte vrijdag liet zijn kopij wel erg lang 
op zich wachten. De dienstdoende coör-
dinator op sport belde Wehberg tenslotte 
thuis maar eens op. Kopij? Weg! De hond 
had de vijf vellen kopijpapier zojuist op-
gevreten, heette het. Of Piet van Seeters. 
Die reed met aardig wat op in een politie-
fuik. Alcoholcontrole. Hij zette de dienst-
auto aan de kant, liep op de agenten af en 
stelde zich voor. ‘Van Seeters, de Volks-
krant. Loop de controle een beetje goed?’ 
De agenten: ‘We hebben nu geen tijd voor 
interviews, mijnheer. Gewoon instappen 
en verder rijden, ja?’ 

Of Frans Ensink begin jaren tachtig op 
een vrijdagavond in Hesp. Zeker vijftig 
redacteuren hadden zich om vijf uur, half 
zes, rond de toog verzameld. Ensink was 
druk in gesprek met een collega en sloeg 
de een na de andere consumptie in moor-
dend tempo achterover. Tot hij rond acht 
uur ‘s avonds opmerkte: ‘Kom, ik ga maar 
eens, ik heb nog avonddienst.’ Kaarsrecht 
verliet hij vervolgens het etablissement.

Lunch 
Als chef Nieuwsdienst had Victor Lebes- 

que in het begin van de jaren tachtig de ge-
woonte buiten de deur te lunchen met Wim 
Philypsen. Op een vrijdag kwamen ze iets 
later dan normaal en opmerkelijk goedge-
luimd terug op de werkvloer met een sta-
pel dozen. Tientallen jacquets, smokings, 
streepjesbroeken en koetsiersjassen had-
den ze voor een habbekrats opgekocht bij 
een marktkoopman in de Albert Cuyp. Op 
een gegeven moment stonden tientallen 
redacteuren onder grote hilariteit broeken 
te passen in het telexhok. Het gebulder 
was zo hevig dat hoofdredacteur Harry 
Lockefeer zijn kamer uit kwam om pools-
hoogte te nemen – iets wat vrij zelden 
voorkwam. Maurits Schmidt verliet die 
dag met een koetsiersjas aan het gebouw.

En ja, een bureaula met een krat erin, 
of een fles sterke drank: ‘Kom daar nu 
nog maar eens om’, verzucht Gijs van 
den Heuvel, nog steeds werkzaam op de 
krant. ‘Geen bureau heeft nog een la. Dan 
toch liever vroeger, toen de dorst niet was 
verdreven door een tijdgeest van cardiofit-
ness, linksdraaiende melkzuren en de roep 
om thuis het vlees te komen snijden voor 
de kinderen.’

Peter van den Berg

Vervolg van pagina 2

De denktank van de Volksknar in vergadering bijeen over het nieuwe nummer en over 
de toekomst van dit alom gewaardeerde clubblad voor journalistieke ouwelullen. Na elf 
jaar dreigt de klad er lichtelijk in te komen, als gevolg van het opdrogen van de bron-
nen, zoals dat in vaktermen heet. Na een consequente frequentie van eens per veertien 
dagen, concludeerde de denktank unaniem dat een frequentie van eens per keer ook 
voldoende moet zijn. Voor de nabije toekomst zijn nog allerlei interviews en verhalen 
gepland met en over (ex-)collega’s die nog niet in het blad zijn verschenen, hoewel 
dat er niet zo veel meer zijn. Maurits Schmidt duikt verder in zijn serie De daad bij het 
woord, over niet-journalistieke collega’s aan wie de krant net zo veel te danken heeft 
als aan de redactie. En verder zien we wel. 
Op de foto van links af: Peter van den Berg, Joris Cammelbeeck, Jan van Capel, Jacques 
de Jong, Maurits Schmidt en Adriaan de Boer.   Foto Joke de Lange, café Scheltema

DE DENKTANK VAN DE VOLKSKNAR
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Marleen de Graaf, koffiedame
‘De Volkskrant was gemoedelijker’
Marleen de Graaf (69, Kat-
tenburg), per 1 mei 1978 be-
gonnen bij wat later de Parool 
Krantine heette. Opgegroeid in 
de Indische buurt, vader Jorda-
nees, koperslager bij de NDSM. 
Haar negentien jaar geleden 
overleden man Joop werkte bij 
opmaak, Trouw. Perscombina-
tiehuwelijk. Voordien was ze ge-
trouwd met een slager, met wie 
ze een zoon (48) heeft. Zijn va-
der heeft Marleen verlaten voor 
een Portugese. ‘Kan gebeuren, 
hè? Die vond ’ie mooier. Maar ze 
kon niet lezen of schrijven.’

Ik herinner me jou als koffiedame 
bij de Volkskrant,  1979.

‘Ja, daar werkte ik bij Tiny, bij Ome 
Jan, en hoe heet ze nou, die met die bril. 
Haar man zat beneden in de postkamer bij 
Frits de Groot. Nou ja, ze woonden sa-
men.´

Waarom zat je bij de Volkskrant als je 
van Het Parool was?

‘Nou, eh…, ik liet me de kaas niet van 
het brood eten. Dien, cheffin van de Pa-
rool-kantine (dit voorjaar overleden, MS), 
vond dat niet prettig. Ik pikte niet wat an-
deren slikten. Dien was brutaal. Als ik had 
gedaan wat zij deed bij hogerhand, had 
ik allang ontslag gehad. Als ze jou niet 
mocht, nam ze wraak. Als je geen weer-
stand had, was je de pineut. Met Truus 
was ze twee handen op hun buik. Als de 
drukkerij wat had, gingen ze erheen, die 
kerels natspuiten. En als je in de kantine 
zei dat je iets niet lekker vond, kon je zo 
een bak water over je heen krijgen. Of een 
rauw ei. Dat kan je toch niet maken!’

‘Dus ik naar de Volkskrant. Daar brach-
ten ome Jan en ik meestal samen de koffie 
rond, ook op de redactie. We lagen altijd 
in een deuk. Ik ben klein, maar hij hele-
maal. Ik ben nu gezakt, 1,56 zoiets. Ome 

Jan was 1.50. Ik toen nog 1.63. Hij pikte 
ook niks, hoor. Tiny, de cheffin daar, an-
ders dan Dien, suste altijd alles. Ik heb er 
zo’n anderhalf jaar gewerkt. Toen wilden 
ze me weer terug. Want ik had toch ook 
nog wel eens wat leuks te vertellen. Dat 
misten ze.’

Waren er verschillen tussen de Parool- 
en de Volkskrantkant?

‘Die van de Volkskrant waren gemoe-
delijker, en toch afstandelijker. Vooral de 
journalisten. Maar een bloemetje op tafel 
vonden ze leuk. En hij van Broertjes la-

ter, bij recepties, kon je echt verwennen. 
Mocht je een mooi boeket mee naar huis 
nemen of zo. Nee, de flessen gingen ge-
woon naar de volgende bijeenkomst. 
Maar ook wel eens comme ci comme ça 
geloof ik. Loek van der Werf, chef, was  
een charmante man, overleden. Dien 
kwam wel bij hem thuis.

‘Nee, Dien wou geen recepties doen 
aan de Volkskrantkant. Ze vond het niet 
eens goed als ik er een centje wilde bij-
verdienen: ‘Moet je weer zo nodig naar de 
Volkskrant?’Ik mocht van haar niet eens 
De Telegraaf lezen.

‘Die mensen van Trouw, die waren weer 
een ander slag. Ook wel aardig, maar toch 
anders dan Het Parool. Vloeken deden 
ze al helemaal niet. Eerder sussen, beetje 
schrikachtig. Bij hun recepties, meestal 
op de gang, moest het keurig wezen. Bij 
Trouw waren ook de meeste homo’s en 
lesbiennes. Niet dat ik het erg vind, maar 
je zag het meteen. Misschien was het door 
het geloof, ze waren vreselijk aardig.

‘Als de hoge pieten geklaagd hadden, 
ging Dien naar hun afdeling, zei ze ergens 
dwars doorheen: ‘Wie zegt hier dat mijn 
eten niet goed is? Ik heb alleen maar goeie 
spullen.’ Zielig dat ze overleden is, dat 
gun je niemand. Ik wou nog wat zeggen 
op de begrafenis, maar dat wou Dien d’r 
zuster, Piene, niet. Die heeft zelf nog bij 
Het Parool gewerkt, op de afdeling Boe-
ken. Hadden lang geen contact met elkaar. 
Ze heette Dien de Vrij, maar noemde zich 

DE DAAD BIJ HET WOORD
In deze rubriek spreekt de 
Volksknar met niet-redactio-
nele oud-collega’s. Journalis-
ten hadden nauwelijks oog 
voor de daadkracht die buiten 
de redactie het voortbestaan 
van de krant hielp verzekeren. 
Omgekeerd zagen niet-jour-
nalisten de woordkakkers wel 
als achterkant-van-de-adver-
tentiepagina-vullers. 

Lees verder op pagina 4

Marleen de Graaf.               Foto Jacques de Jong
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mevrouw Allam, ze had een Pakistaan ge-
trouwd. Maar dat mocht ook weer niet in 
de overlijdensadvertentie.’

Grappig dat we van elkaar geen ach-
ternamen kenden. Het was altijd Dien, 
Marleen. Na bijna veertig jaar heb ik 
nu net gehoord dat jij De Graaf heet.

‘Nee hoor, ik heb dat nooit beledigend 
gevonden. Ik zeg zelf ook nooit ‘de Graaf’ 
erachter als ik me voorstel.

‘Ik heb er bijna 29 jaar gewerkt. Ik ben 
wel totaal drie maanden in de ziektewet 
geweest vanwege Dien. Bij de hogerhand 
vonden ze dat ik goed gehandeld had. He-
lemaal bruin kwam ik terug. Dat viel bij 
haar niet in het goede keelgat. Ik dacht 
vaak: ik vlieg eruit. Maar goed, ze is nu 
overleden.’

Had je achteraf niet bij de Volkskrant 
willen blijven?

‘Misschien. Maar het mocht niet van 
Dien. Toch was het bij Dien wél jantje 
lacht, jantje huilt. Ik heb er ook eens een 
aanzoek gehad. Het was er van iemand die 
ik helemaal niks vond. Met je verjaardag 
was het ook altijd hartstikke leuk. Werd er 
apart gedekt, mooie kaart met alle handte-
keningen. Cadeautje. Gebak, mocht alleen 
van Blommestein zijn.’

 
Had je ook contact met journalisten?
‘Ja hoe heet hij, Van Dam. Néé, niet die 

kookboekenschrijver! Die charmeur van 
de Volkskrant. Hij ging weg, wou mij mee 
hebben naar het Rembrandtplein, als kof-
fiejuffrouw. Frans van Dam was het, ad-
vertentiebedrijf. En die van Het Parool, 

z’n dochter is een mongooltje. Enige man. 
Frenk, ja. En Rob de Horst, opmaker. Wil 
Rosier, bij de grote papierrollen. Ook met 
de vut. 

‘Bij de verhuizing naar de Czaar Peter-
straat wilden ze ons meenemen onder een 
ander cateringbedrijf, maar Dien zei: ‘Wij. 
Gaan. Niet. Mee.’ Wij mochten geen be-
slissing hebben. Daardoor ben ik in 2007 
met de vut gegaan. Ik was 59, had graag 
nog paar jaar meegegaan. Mijn pensioen 
geloof je ook niet, het is een schande. Heb 
ik nog wat van Joop, anders had ik mooi 
aan de gallemieze gelegen.

‘En hoe heette nou die oudere directeur? 
Hij was erbij toen alles verbouwd was en 
we zo’n groot feest hadden, met al die 
hapjes. Schattig klein mannetje, grijs haar. 
Van Norden, ja!’

Was er contact tussen de kantines van 
Het Parool en de Volkskrant?

‘Neehee! Alleen als Dien eens wat tekort 
kwam, belde ze Tiny: kan ik effe iemand 
sturen, krijg je het morgen terug. Tiny 
was getrouwd met Ome Jan. Nee, niet de 
kleine, maar die de lotto ophaalde bij ie-
dereen. Dikkige man, geinporem altijd.’

Heb jij je wel thuis gevoeld bij de 
Volkskrant?

‘Ja. Al was ik een ander slag. In de keu-
ken was het ook anders, andere mentali-
teit. Er werd minder geroddeld.’

Je hebt drie hoofdredacteuren van de 
Volkskrant meegemaakt.

‘Van der Pluijm was een joviale kerel. 
Lockefeer beetje statige man. Moest je 
niet te veel tegen zeggen. Soms haalde de 
secretaresse het eten. Riet Lina ja. Broer-

tjes was gewoon aardig. Maar die zag ik 
vooral op recepties.’

Waren de journalisten niet wat arro-
gant?

‘Sommigen. Dat ik zei: ‘Kan jij je mond 
niet open doen?’ Uit de hoogte. Over het 
algemeen draaiden ze wel bij. Die hoge, 
Smaling, was een vrouwenjager. Als ’ie 
iemand leuk vond, of leuk gekleed, kwam 
’ie naast je staan. Ik vond dat wel leuk. Al-
tijd op afstand hoor. Kwam ‘ie wat bietsen 
voordat een receptie begon: je weet dat ik 
Smaling ben hè? Zei Dien: lap ik aan me 
reet. Droop ie wel af.

‘Toch, je kan geintjes maken, maar bij 
iemand van hogerhand kan je natuurlijk 
niet meteen alles uit de kast trekken.’

Maurits Schmidt

Vervolg van pagina 3

Marleen de Graaf.         Foto Jacques de Jong

Sietse van der Hoek nog eens over de Duitsers
Zaterdag 12 maart, 16.00 uur, treedt Siet-
se van der Hoek op bij boekhandel Schel-
tema in Amsterdam ter promotie van zijn 
boek Alles klar. Hij wordt muzikaal on-
dersteund door actrice en zangeres Ellen 
ten Damme (ooit columniste bij de Volks-
krant), die een aantal liedjes laat horen 
van haar nieuwste dubbel-elpee Berlin.

In zijn boek legt Sietse uit hoe en waar-
om Nederland de oosterburen weer in de 
armen heeft gesloten. Germanismen zijn 
tegenwoordig net zo salonfähig als uit-
drukkingen uit het Engels en Amerikaans.

Eerder (foto) trad Sietse op in het eer-
biedwaardige Goethe-instituut waar hij 
een gedachtewisseling had met Tilmann 
Bunz, schrijver van het boek Fünf Meter 
unter dem Meer - Niederlande fur Anfän-
ger.
Belangstellenden voor de lezing: 
mailto:roos@scheltema.nl

Foto Bert Verhoeff


