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Jeugd Hans Beynon in roman verwerkt

De employé die ik belde, moest mij het antwoord schuldig 
blijven. Hij ging het zijn ‘leidinggevende’ vragen. 

Leidinggevende. 
Ik wantrouwde het woord meteen. 
Wij zeiden altijd chef, baas, hoofdredacteur, aanvoerder, voor-

man of ‘lul’. 
Duidelijk, maar waar kwam dit rare woord nu weer vandaan 

en waarom was het zo snel ingeburgerd? 
Iedereen nam het in de mond. Diezelfde dag 
sprak ik een oude vriend en ook hij zei het. 
Zijn dochter, vertelde hij – hij heeft maar één 
dochter – lag voortdurend overhoop met haar 
leidinggevende. 

Ik schoot in de lach. Ja, sorry, hoor. ‘Nog 
steeds van hetzelfde laken een pak’, zei ik 
tegen mijn vriend. ‘Of je nu leidinggevende, 
chef, hoofdredacteur of voorman heet, je on-
dergeschikten liggen dwars.’

‘De woorden veranderen’, zei mijn vriend, ‘maar de zaken niet’.
We praatten nog even door, mijn vriend en ik, en memo-

reerden meer eigentijdse artefacten in de taal. Allochtoon en 
autochtoon bijvoorbeeld. Ooit bedacht door een feministe die 

een blauwe maandag op het gymnasium had gezeten. Allos, 
autos, chtonos – voor ons gesneden koek, maar wij wisten dat 
die woorden geen eind zouden maken aan de discriminatie van 
Nederlanders zónder gymnasiumdiploma.

Waar komt al die onzin vandaan? Schiet een gemeenschap 
er iets mee op als er telkens weer zo klungelig in de taal wordt 
ingegrepen? 

Nee, maar we rommelen gewoon door. De ene gril na de ande-
re. De media gaan er verlekkerd mee aan de haal. Hun klanten 
zijn gek op spelletjes. 

Taal is een democratie. We zijn allemaal gelijk. 
Maar in de praktijk is de een toch gelijker dan 
de ander. Als de overheid, politieke groeperin-
gen, departementen en bedrijfsleven verande-
ringen in hún belang nodig vinden, dan worden 
ze ons – zonder enige vorm van inspraak – door 
de strot geduwd. De media verstrekken het glij-
middel dat ons de pil makkelijker doet slikken.

Wie zo naar zijn taal kijkt en luistert, hoort en 
ziet een ontluisterend beeld van de democratie. Overal leiding-
gevenden die niet bij machte zijn welk praktisch probleem dan 
ook op te lossen en daarom steeds gekker gaan kakelen. Een 
leidinggevende is een kip zonder kop.
Willem Kuipers                           wiewiewie.nl

Glijmiddel

Kort voor zijn overlijden kreeg Hans 
Beynon (89) te horen dat de ro-
man Terasi die hij had geschreven, 

wordt uitgegeven. Dat is te danken aan de 
inspanningen van oud-collega’s Tanneke 
de Groot, Ineke Jungschleger en haar 
man Otto Romijn. Hans hechtte daar veel 
waarde aan. Per slot ging het niet alleen 
om zijn eigen geschiedenis, maar ook om 
een beschrijving van de tijd waarin Indo-
nesië onafhankelijk werd.

Ineke Jungschleger redigeerde de tekst 
en schreef ook de volgende samenvatting 
voor de uitgever. 

‘Hans Beynon (Djokjakarta 1927), jour-

nalist en schrijver, woonde tot zijn 19de in 
Nederlands Oost-Indië.  De roman Terasi 
is gebaseerd op zijn Indische jeugd. 

‘Het is een toer door drie verschillende 
episoden van Nederlands Oost-Indië: de 
koloniale tijd, oorlog en bezetting door 

Japan, de Indonesische onafhankelijk-
heid. Weergegeven via het persoonlijke 
perspectief van een kleuter van vier jaar, 
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Begin deze maand, op 4 novem-
ber is oud-collega Hans Beynon 
overleden, 89 jaar oud. Bij zijn uit-
vaart waren verrassend veel oud-
gedienden aanwezig, met in hun 
herinnering een vakkundige, zacht-
aardige collega, die zijn Indone-
sische afkomst nooit onder stoelen 
of banken heeft gestoken. 
Hij was weduwnaar van Mélanie 
Cuypers, zijn grote liefde, die twee 
jaar geleden overleed. Dat verlies 
had hem zeer aangegrepen.

Hans Beynon.          Foto Gerry van den Berg
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De Java Bode in de tijd van Hans Beynon, 18 maart 1950.

een puber en ten slotte een jongeman van 
negentien.

‘Op zijn vierde jaar verliest hij zijn moe-
der, op zijn zesde zijn vader. Als wees 
groeit de jongen op bij verschillende 
familieleden die voor hem uiteenlopende 
werelden vertegenwoordigen. 

‘Oom Pierre, de jongere broer van zijn 
overleden vader,  is een mondaine man die 
gestudeerd heeft in Leiden en die zich als 
bestuursambtenaar in Indië met zijn gezin 
verre houdt van alles wat ‘inlands’ is. 
‘Oma Djokja’ daarentegen heeft een echt 
Indo-huishouden en als hij bij haar logeert 
– en later ook een tijd woont – leeft hij in 
een andere wereld. 

‘Op school krijgt hij een inlands vriendje, 
Darmo. Het wordt de belangrijkste vriend 
uit zijn jeugd. Dankzij hem kan hij de 
strijd  voor de onafhankelijkheid begrijpen.

‘De Tweede Wereldoorlog speelt in deze 
Indische jeugd een grote rol en wordt 
zowel uit het Europese als het Indische 
perspectief beschreven. De opgroeiende 
jongen hoort de verhalen over de opkomst 
van Hitler, de oom die met vervroegd pen-
sioen naar Den Haag was verhuisd komt 
met zijn gezin terug naar Indië omdat het 
leven daar veiliger is dan in Nederland 
onder de Duitse bezetting. De inmiddels 
14-jarige hoofdpersoon komt weer wonen 
bij het gezin met de Hollandse manieren 
en wordt berispt om zijn ‘Indisch’ gedrag. 

‘De Japanse bezetters komen van zeer 
dichtbij in beeld als in Bandoeng het huis 
naast de familie betrokken wordt door 
een hoge officier, tweede man van de 
Kempeitai, de gevreesde militaire poli-
tie. Blanke buren en kennissen zijn dan 
al in kampen opgesloten, de Indo-familie 
blijft ongemoeid. maar loopt groot risico 
omdat een ‘witte’ schoonzoon verborgen 
gehouden moet worden. 

‘Uiteindelijk worden zij toch gearresteerd 
maar hun gevangenschap zou slechts een 
paar weken duren, want terwijl zij in de 
gevangenis zaten capituleerde Japan en 
twee dagen later rie pen in Djakarta de na-
tionalistische politici Soekarno en Hatta de 
onafhankelijkheid van Indonesië uit.

‘Kort na zijn vrijlating vertrekt de 19-ja-
rige jongeman naar Nederland om daar te 
studeren. Zo eindigt zijn veelbewogen In-
dische jeugd.’

Het boek verschijnt volgend voorjaar bij 
uitgever LM Publishers.

Na de oorlog vertrok Hans Beynon in 
1946 naar Nederland, waar hij zijn 
onderbroken opleiding op de mid-

delbare school weer oppakte. Daarna ging 
hij verder op het instituut Nijenrode, dat 
toen nog niet de status had van universi-
teit. 

Na Nijenrode volgde een stage als leer-
ling-journalist op de redactie van de Nieu-
we Rotterdamse Courant (de latere NRC), 
want zijn ideaal was de journalistiek.

In 1950 keerde hij terug naar Indonesië 
waar hij – na een korte onderbreking – een 
vaste aanstelling kreeg bij de ]ava Bode 

als redacteur-verslaggever, maar hij deed 
er ook de opmaak. 

Als verslaggever kreeg hij als belangrijk-
ste klus toegeschoven het politieke proces 
tegen Leon Jungschläger, directielid van 
de Koninklijke Paketvaart Maatschappij. 
Jungschläger werd in 1954 gearresteerd, 
beschuldigd van betrokkenheid bij terro-
ristische activiteiten. Het proces leek een 
wraakactie tegenover Nederland. Er werd 
de doodstraf tegen Jungschläger geëist, 
maar acht dagen voor de uitspraak kreeg 
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Heel Oost-Azië werkterrein van 
Hans Beynon als verslaggever

http://www.lmpublishers.nl/
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HANS BEyNON was een liefhebber 
van auto’s. Van een goed bereide 
maaltijd. Hij bereisde voor de krant 

heel Azië behalve China en trok met zijn 
vrouw Mélanie in vakanties graag naar 
Frankrijk. Hij hield van muziek, vooral van 
de jazz van Django Reinhardt. Vroeger 
speelde hij zelf gitaar.

In de tijd dat de nachtdienst nog be-
stond uit twee aaneengesloten weken 
(twaalfmaal op in veertien dagen, geen 
compensatie), was de vrijdagavond na 
tienen doorgaans een rustige. De dikke 
zaterdagkrant moest om 22.00 uur dicht 
zijn (posteditie), tijd dus voor ontspan-
ning tot ook de stadseditie zakte. 

Tafeltennis, klaverjassen, schaken, har-
tenjagen, Risk. Mahjong sloeg niet aan.

De enkeling die zich tussentijds naar 
Hesp begaf en de eerste hoek omsloeg, 
kon getuige zijn van iets onalledaags. Op 
het minieme pleintje, de dode hoek naast 
de zijingang van het Volkskrant-gebouw 
aan de Wibautstraat, stond een NSU ge-
parkeerd. Bij het licht van de lantaarnpaal 
leek hij nog meer oranje dan hij was. 
Eromheen was de eigenaar bedrijvig in de 
weer met een emmertje sop, een spons 
en een zeem. Ware liefde. 

Tot voor kort reed Hans in een sportieve 
Morris Mini.

Bleef hij binnen op vrijdag dan maakte 
hij rond middernacht geregeld voor de 
collega’s een perfecte soep klaar met 
ingrediënten uit de keuken van smaragd. 
Kluwaknootjes, kentjoer en ketoembar. 
De rawon, aan het bureau geserveerd, 
was inktzwart, toepasselijk in een tijd dat 
zelfs een bescheiden steunkleurtje in de 
krant op weerzin stuitte.

Met zoveel nachtelijke uren in je rooster 
was het geen usance na het werk meteen 
naar huis te gaan. De cafés waren dicht, 
bij de Heinekenbrouwerij dronken we met 
hem bier voor een habbekrats in de por-
tiersloge. Voordat we Sally aandeden op 

de Geldersekade – haar Witte Ballon was 
open tot bij de eerste kroeg op de Nieuw-
markt de deur van het slot ging – eerst 
naar H88, de soos van Sanctus Thomas 
Aquinas. Was het daar de hoogste tijd, 
dan kon dat ook de zwaarst doorgezakte 
niet ontgaan. Niet alleen ging schel pla-
fondlicht aan, uitbater Fred opende de 
hoge ramen die op de Herengracht uitke-
ken. In de polaire luchtstromen vulde de 
ruimte zich steevast met altijd dezelfde 
klanken: Mozarts symfonie No. 40 in G 
mineur barstte los in een doordringend 
arrangement van de Argentijn Waldo de 
los Rios. Die uitvoering from hell bleef in 
België op 4 steken en haalde bij ons de 
hoogste hitplek. Niet veel later sloeg De 
los Rios de hand aan zichzelf. Het heeft 
de krant niet gehaald.

Na nogal wat keren raakte het enge-
lengeduld van de zo zachtmoedige Hans 
Beynon op. Hij informeerde bij Fred of die 
elpee te koop was. Hans telde de twee 
tientjes neer en brak de schijf doormidden.

Bijval.
De keer erop ging het grote licht aan, de 

ramen zwaaiden open en uit de speakers 
weerklonk dezelfde Mozart van dezelfde 
Waldo. De plaat was nog overal verkrijg-
baar. Hans nam zijn verlies grootmoedig.

In een oranje NSU begaven we ons naar 
Sally.

Adriaan de Boer       

Het einde van Waldo de los Rios

Hans Beynon, met naast zich zijn vrouw Mélanie, wordt bij zijn afscheid in 1988 toe-
gesproken door collega Joris Cammelbeeck. In de achtergrond zien we onder anderen 
Marianne Boissevain, Ina Ruijter, Henk Huurdeman, Erwin Horwitz, Truus Ruiter, Riet 
Lina, Daniël Koning, Yvonne Gnirrep, Broer Scholtens.                           

Foto’s op deze pagina Rob Josselet

Afscheid van de Volkskrant, 1988
hij een fatale hersenbloeding.

Toen Hans in 1956 weer naar Nederland 
kwam, schreef hij er meteen een boek 
over: Nederland staat terecht in Indonesië. 

Mede dankzij zijn correspondentschap 
in Jakarta voor de Volkskrant kon hij hier 
in 1956 op de redactie Buitenland komen.

Daar zat hij niet alleen aan het bureau. 
Hij kreeg ook de gelegenheid op reis te 
gaan. Hij schreef reisverslagen over Zuid-
Korea, Japan, de Filipijnen, Australië, 
Maleisië, Pakistan, maar schreef ook over 
de Russische invasie in Afghanistan; de 
oorlog tussen tussen India en Pakistan; de 
Vietnam-oorlog en de burgeroorlog in Sri 
Lanka, toen nog Ceylon.

Zijn favoriete landen bleven Indonesië en 
India. In dit laatste land kreeg hij als enige 
journalist ooit een interview met premier 
Rajiv Gandhi, kleinzoon van Mahatma 
Gandhi, die geweldloos de onafhankelijk-
heid van India had bevochten. 
In 1988 ging hij met vut. Zie de foto 
hiernaast.

(Met dank aan Tanneke de Groot)
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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 eigen 
moesten maken. Deze keer 
Frans van Schoonderwalt 
voorheen redacteur Sport, 
Nieuwsdienst en Traject.

Frans van Schoonderwalt na PSV – FC Zürich in de Eindhovense kleedkamer met 
Pierre Kerkhoffs en soigneur Jacq. van de Ven (november 1963).

Lag het aan mijn opstellen – toen nog aan de orde van de 
dag? Meestal scoorde ik op de middelbare school hoog 
en dan merkte de leraar Nederlands steevast op: ‘Jij gaat 

volgens mij de journalistiek in.’ Zo vaak hoorde ik die ‘voor-
spelling’ dat ik ze voor waarheid aannam: ik ga de journalistiek 
in. Mijn toekomst was verzekerd!

Zo ik nog enige twijfel had, dan werd die weggenomen door 
mijn neef Frans Wijnands, vijf jaar ouder en in het voorjaar van 
1962 tipgever: ‘Er komt een plaats vrij op de sportredactie van 
het Eindhovens Dagblad.’ Hijzelf maakte deel uit van 
de stadsredactie, was later correspondent in Rome, 
Praag en Bonn en ook tien jaar hoofdredacteur van 
De Limburger.

Ik was net negentien en zat enkele maanden voor 
mijn eindexamen HBS-A (iets te lang op het gymna-
sium blijven hangen). Een diploma had ik dus nog 
niet toen hij me tipte, maar ik solliciteerde alvast bij 
Ton Brouwers, destijds de jongste hoofdredacteur 
van Nederland. Referenties had ik niet behalve mijn 
neef, getuigschriften evenmin behalve wat opstellen. 
En toch zei hij: ‘Als jij slaagt, nemen we je aan.’

Ik slaagde en stapte op 5 augustus 1962 het ED-
gebouw aan de Kleine Berg binnen. Een historische 
datum, niet vanwege mij, maar omdat die dag Mari-
lyn Monroe overleed.

De sportredactie bestond uit de Duits-Nederlandse chef Heinz 
Engel en de Fries Karst Brandsma. Twee levensgenieters zoals 
er – naar later bleek – meer op de redactie rondliepen. Onder 
hen Peter Koelewijn, grondlegger van de Nederlands rock. Wat 
overigens het maken van een stadskrant-op-niveau niet in de 
weg stond.

Een betere journalistieke scholing dan zo’n krant was destijds 
niet denkbaar en misschien nu nog niet. Zo leerde ik binnen de 
kortste keren dat er in een voetbalwedstrijd geen bordjes meer 
werden verhangen en er evenmin uit andere vaatjes werd getapt. 
(‘Na de thee’ was helemaal taboe!) En dat een sportjournalist 
vooral neutraliteit moest betrachten.

Hoewel!?
Van jongs af  was ik PSV-supporter. Bij het betreden van het 

ED nam ik me voor de Eindhovense clubs allemaal even lief te 
hebben. Maar niemand van de redactie keek ervan op dat bij de 

thuiswedstrijden van PSV secretaris Ben van Gelder op vrijdag 
binnenstapte met de (zijn) voorbeschouwing die hij telkens 
af sloot met de oproep: ‘Haast u naar de voorverkoopadressen 
want het sportpark is vrijwel uitverkocht!’ 

Ik leerde bij het ED redigeren (iedere zondag een lawine van 
amateurverslagjes uit de Kempen op de dictafoon), ik stond aan 
steen en probeerde samen met de opmaker net zo lang koppen 
uit in een zethaak tot ze pasten. Maar natuurlijk was schrijven 
in dat eerste (leerling-)jaar de hoofdmoot, veel over voetbal, 

maar in mijn plakboek kom ik ook onderwerpen 
tegen als de trouwreceptie van Eef Kamerbeek, een 
lokaal concours-hippique, het districtskampioen-
schap turnen, wielercrack Graad Vlemmix wordt 
71, de opening van een tennispaviljoen.

En niet te vergeten in oktober 1963 een interview 
met Wim Sonneveld over een nieuwe speelfilm (die 
er nooit is gekomen). Het ED stuurde destijds zijn 
leerling-journalisten op zaterdag naar het Katholiek 
Instituut voor de Journalistiek in Nijmegen voor 
een cursus, die bij nader inzien niet meer dan een 
veredelde voortzetting van de middelbare school 
was. Collega Evert Theunissen en ik gaven dan 
ook al snel de voorkeur aan een partijtje biljarten 
(hetgeen er ten slotte toe leidde, dat ik van de lijst 

van deelnemers werd afgevoerd).
Op een van die zaterdagen zagen we op weg naar het station 

in de serre van hotel Esplanade Sonneveld zitten, net landelijk 
‘bezit’ geworden dankzij frater Venantius. ‘En wat doe je dan’, 
(zou hij zelf een paar jaar later zingen). Dan snel je als een stel 
jonge honden naar binnen want dit was heel iets anders dan die 
muffe klas van het Katholiek Instituut, dit was journalistiek heet 
van de naald. En die arme Wim Sonneveld – zwaar grieperig en 
verlangend naar zijn bed – liet zich verleiden tot een interview 
en liet ons twee meter groeien met de opmerking: ‘Jullie zijn 
handige jongens’.

’s Maandags stond het gesprek over drie kolommen in het ED.    
Vijf jaar later stapte ik het Volkskrant-gebouw in de Wibaut-

straat binnen. Waar Jan Luyten (ex-ED) al een plek had gevon-
den en waar later de ED’ers Jan Paul Bresser en Jos Klaassen 
volgden.

Frans van Schoonderwalt

Handige jongens bij Wim Sonneveld


