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Volkskrantjournalisten keren Hesp de rug toe
Een groep journalisten (onder wie Wil-
lem Beusekamp en Martin Sommer) 
heeft onlangs besloten Hesp te  mijden. 
Ze zitten tegenwoordig in Amstelvaart –
voorheen Ballegooyen-- aan de Cein-
tuurbaan bij de Amstelbrug. Hun waar-
schuwing: let bij Hesp op de rekening. 
 
Willem Beusekamp: ‘Ach, ik ben zo'n 
beetje de enige die nog regelmatig naar 
de kroeg gaat -- dacht ik. Maar sinds ik 
heb besloten  na de zoveelste schoffering 
voorgoed niet meer naar Hesp te gaan, 
tref ik ineens de collega’s overal, vooral 
in Leentje (hoek Wibautstraat/ Ooster-
parkstraat— voormalig Paroolcafé) en in 
Amstelstroom, ook wel Ballegooyen 
genaamd, net over de Amstelbrug aan de 
Ceintuurbaan. 
 
Belazerd 
‘Bij Hesp werd altijd al met de vork 
geschreven. Helaas is die gewoonte niet 
verdwenen met de komst van nieuwe 
eigenaar (ober Han) en nieuw, vlot-jong 
personeel. Na thuiskomst (ik was dertien 
jaar buitengaats) werd ik binnen een jaar 
drie keer enorm belazerd.  

 ‘De leukste keer was begin vorig jaar 
toen Victor L., Lidy N. , Martin S. en ik 
na het schaatsen een hapje aten in Hesp-
restaurant. Een tang van een serveerster 
weigerde water op tafel te zetten en 
kreeg het daardoor direct aan de stok 
met Martin S., die haar uitlegde dat het 
in elk restaurant buiten Nederland de 
normaalste zaak is gewoon een karaf 
leidingwater op tafel te zetten.’ 
 
Twintig euri  
 ‘De rekening, zagen we alle vier, was 
twintig euri te hoog. Mevrouw was be-
reid de volgende dag te bellen als na het 
opmaken van de kas zou blijken dat er 
twintig euri te veel in zat. Wij eisten 
onmiddellijke controle (restaurant was 
verder leeg). Mevrouw gaat rekenen en 
legt vervolgens met verongelijkt gezicht 
een biljet van twintig euri op tafel, zon-
der excuus. Lidy en Martin riepen toen: 
hier zetten wij geen poot meer over de 
vloer.  
 ‘Een paar maanden later nam ik het-
zelfde besluit. Met enkele Vk-vrienden, 
vrouw en dochter moest ik zo’n negentig 

euri betalen. Mijn dochter vroeg de 
rekening en zag 5 (vijf) wodka's geno-
teerd. Wij drinken geen wodka, meldde 
ze aan de bar. Toch klopt de rekening, 
beweerde een lange blonde jongedame. 
Toch níét, zo bleek toen ze op mijn 
verzoek nog eens goed wilde kijken. 
‘Ojee,  ik heb vergeten de rekening van 
Henk Schiffmacher af te sluiten. Die 
staat nu op jullie rekening.’ 
 Schiffmacher is de tattookoning van 
Amsterdam, oud-Hells Angel en de 
nieuwe vriend van ober Han.  
 ‘Enfin, de juiste rekening: 38 euri.’ 
 
Vier bier  
 ‘De derde keer, in korte tijd:  ik moest 
28 euri betalen, na twintig minuten aan 
de bar met een oud-NOS-collega.  
 ‘Achtentwintig? Ik heb geloof ik vier 
bier gehad. ‘De ober: ‘Moet je maar 
geen saté eten’. ‘Ik heb helemaal geen 
saté gegeten,’ riep ik. De ober: ‘Doe dan 
maar 8,40 euro’. 
‘Toen dacht ik: leuke tijd gehad in Hesp, 
maar nu nooit meer.’ 

 

Daniël Koning liever analoog dan digitaal op de foto
Vorige week dinsdag trof Daniël Koning 
tot zijn eigen verbazing in de Volkskrant 
een foto aan van Wim Ruigrok en hem-
zelf, waarop zij een vergrotingskoker 
afvoeren uit de donkere kamer van de 
krant. ‘Ik dacht dat die foto werd ge-
maakt voor het familie-archief.’  Was de 
foto het afscheid van een tijdperk voor 
de analoog werkende fotograaf? 
 
Nee, ik ben niet tegen de vooruitgang 
van de digitale fotografie’, beklemtoont 
Daniël Koning. ‘De apparatuur heeft 
intussen de inhaalslag ten opzichte van 
de traditionale camera wel voltooid, in 
technische zin. Toch heb ik er wel be-
zwaren tegen. Ten eerste vind ik digitale 
foto’s niet zo mooi. De scherptediepte is 
ongelooflijk. Maar ik houd nu eenmaal 
van mooie onscherpte waartegen het 
onderwerp scherp is afgetekend. Dat is 
met de digitale camera bijna niet moge-
lijk.’ 
 ‘Een andere reden is dat het erg moei-
lijk is, zo niet onmogelijk, om foto’s te 

maken met tegenlicht. Je moet dan al 
gauw de invulflits gebruiken – en dan 
verdwijnt het effect van tegenlicht.  
 ‘Een praktische reden dat ik niet digi-
taal werk, is dat er voor mij geen nood-
zaak meer bestaat. Als ik nog bij de 
krant zou werken, had ik er uiteraard aan 
gemoeten, vanwege de snelheid. Maar 
nu ik met pensioen ben, hoeft die snel-

heid niet meer, en ik kan met mijn eigen 
apparatuur dezelfde kwaliteit leveren als 
digitaal. Nu hoef ik bovendien geen 
duizenden euro’s te investeren in nieuwe 
apparatuur, die ook nog snel veroudert. 
 ‘Maar nogmaals: ik ben er niet tegen, ik 
vind het alleen niet mooi. En als iemand 
toch snel een foto wil, kan ik scannen 
vanaf het negatief. Maar daar ben ik niet 
zo goed in.’ 
 
Fotoboek 
 Hij vertelt verder bezig te zijn met een 
fotoboek, Vrouwen van Nederland. 
Volgend jaar komt het uit bij uitgeverij 
Mets en Schilt in Amsterdam. In het 
boek geeft hij een dwarsdoorsnede van 
de Nederlandse vrouw, ‘van de koningin 
tot Hanna Tokkie’. ‘Ik ben er dit hele 
jaar al mee bezig geweest. Ik zit nu in de 
afrondende fase’.  
 Het boek beslaat alleen het jaar 2005? 
 ‘Ja, één hele generatie. Iemand anders 
kan het over twintig jaar overdoen.’ 

 
Daniël Koning bij Wim Ruigrok aan de keu-
kentafel --op een digitaal bewerkte foto. 
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Wie? 
Geboren in Amsterdam (1943). Als 18-
jarige leerling-journalist begonnen bij 
de Regionale Omroep Zuid in Maas-
tricht en twee jaar later bij de Volks-
krant in Amsterdam. 
 ‘Het meisje van de Volkskrant gaat 
weg, ik wil jou wel aanbevelen bij 
Lücker’, zei Richard Schoonhoven, 
begin jaren zestig correspondent van de 
Volkskrant in Maastricht. Lücker vond 
het ‘goed staan’ om één vrouwelijke 
verslaggever te hebben, maar de 
omloopsnelheid van ‘het meisje’ was 
hoog.  
  
Mijn beide voorgangsters trouwden met 
collega’s en werden ontslagen. Ik werd 
niet ontslagen, toen ik in 1966 trouwde. 
Mijn man studeerde nog. Ik verdiende 
de kost, maar ik kreeg nooit salarisver-
hoging. Terwijl ik inmiddels wel de 

Dag uit, door de hoofdredactie be-
schouwd als ‘de speeltuin van de roeri
ge jongeren’.  
 Dat waren leuke jaren. Maar het argu-
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eelheer
E redactiebediende met hogere 

 

nieuwe en omstreden rubriek: Dag in  

Pluijm dat mijn mannelijke leeftijdge-
noten meer moesten verdienen omdat
zij kostwinner waren,  dreef mij eind 
1968 de freelance-markt op, onder mee
naar het Handelsblad.  
 
Tien jaar later vroeg dez
d
1978 tot mijn prepensioen heb ik met 
veel plezier bij de Volkskrant gewerk
Als tv-recensent,  redacteur van Dag in
Dag uit voor een tweede ronde, op de 
sociaal-economische redactie, maar 
vooral als algemeen verslaggever. 
 
Wat? 
W
ken met
en 5 jaar. Verder nog vrij veel dat uit 
het vak voortkomt. Ik ben net toegetre-
den tot de redactie van Deviant, een 
tijdschrift over psychiatrie en samenle-
ving.  
 
Waar
Ik
maar, vers
wel vier maanden in ons huis in het 
zuidoosten van Frankrijk. 

Wanneer? 
Met een club een krantje m 

 

 

 
 

Ineke Jungschleger 

al
bejaardenhuis t
 
Waarom? 
Waarom ik in 1978 bij de Vol
te
blad bleef, wa
bij de zaterdagbijlage? Het reizen naar
Rotterdam - nadat de Amsterdamse 
redactie was opgeheven - was moeilijk
te combineren met de zorg voor twee 
kinderen. 

Van redactiebediende tot kast
R WAS EENS een 

aspiraties dan de duffe lokalen van de Volkskrant. Hij 
zou het levende voorbeeld worden van de mooiste 
carrière voor een journalist: Han van der Meer, van 
redactie-assistent tot kasteelheer.   
Hij begon zijn loopbaan een kleine halve eeuw gele-
den op 16-jarige leeftijd op de Nieuwezijds. Na een 
avondstudie gymnasium en zijn militaire diensttijd 
klom hij op tot assistent van Volkskrant-
correspondent Ben Sies in Londen.  
Drie jaar later keerde hij terug naar Amsterdam en 
ging werken op de kunstredactie, bij Ad Odijk, Bob 
Bertina en Paul Beugels. 
Van daar stapte Han over naar KRO’s Brandpunt, 
begon vervolgens met een eigen programma over 
ontwikkelingssamenwerking, de Ver van mijn bed 
Show, en kreeg toen een programma met in de hoofd-
rol de psychologe en publiciste Annette Heffels.  
Waarna de twee samen verder door het leven gingen. 
Hij stichtte het bureau Han van der Meer Producties,
en zij een Praktijk voor Directieve Psychotherapie.  
Tien jaar geleden betrokken ze het kasteel Rijckholt in 

 

Gronsveld (Limburg). 
En ze leefden nog lang en gelukkig. 


