
 
Memo van het Genootschap van Ouwe Knarren van de Volkskrant    28 april 2005 
 

‘Schot voor de boeg’ 
Kees Bastianen, 
vanaf de Stem in 
Breda binnenge-
komen bij de Haag-
se redactie. Later 
chef verslaggeverij 
in Amsterdam.  
Hij bezorgde de krant een kort ge-
ding van de Staat wegens doorbre-
ken van het embargo op begro-
tingsstukken. In zijn tijd als politiek 
redacteur lagen termen als ‘schot 
voor de boeg’ en ‘bom onder het 
kabinet’ bij hem in de pen bestor-
ven. Dat leverde hem de bijnaam 

van B-52 Bastianen op. B-52: een 
Amerikaanse lange-
afstandsbommenwerper van zwaar 
kaliber, destijds speciaal ontwik-
keld voor kernbommen. (Maar het 
kan ook zijn dat alleen de binnen-
landredactie deze associatie had. 
Dus niemand wist de bijnaam, ook 
Victor L. en Han van G. niet). 

 
Spoken 
Tsja – Victor reageerde snel vorige 
keer: ‘De onderste is Jos Jeanson. Ik 
zie hem bij mooi weer nogal eens in 
zijn kano op de Amstel peddelen en 
ik ontmoet hem ook nogal eens bij 

Arti.’ Maar volgens velen ziet hij 
spoken. 
Inge W. was wat preciezer: ‘Jos 
Jeanson, buitenlandredacteur, is bij 
de krant weggegaan om Neder-
lands te gaan studeren, heeft dat 
afgemaakt en kreeg vervolgens een 
baan bij IBM.  
‘Een aantal jaren geleden kreeg hij 
leukemie en inmiddels is hij zo'n 
vijf jaar geleden overleden.’  
 
Henk Str.: ‘Ik zal Vic vragen, als’ie 
Jeanson dan zo vaak ziet, of hij mijn 
groeten aan Jan Heinemans wil 
doen.’

 
 
 Het fototoestel 

‘Ook wat het rijlesgeintje met Harry L. betreft, vergist Victor zich,’ 
schrijft (ouweknar in spe) Willem Beusekamp over de anekdote die 
Wim Ph. leverde. ‘Ik werkte toen nog niet eens op de krant!  
‘Wellicht verwart hij die anekdote met een andere, namelijk die van 
het fototoestel. 
‘Dat zat zo. Piet van der Vliet (chef Pasfoto) had op Harry's bureau een 
dure camera gelegd, die de toenmalige sociaal-economisch redacteur 
kon meenemen voor een reportage in de Derde Wereld.  
‘Victor en ik zijn met de camera naar de toen nog aanwezige douche-
cabines gegaan, waar Victor in alle standen mijn ontblote achterwerk 
heeft vastgelegd.  
‘Ofschoon helaas nooit is bekend geworden of de foto's zijn gelukt, 
hebben Vic en ik er maanden plezier aan beleefd.’ 

Wie is wie  

 
Waar is deze oud-collega mee 
bezig?  
Ook toen de redactie allang met 
Atex werkte, deed hij of de 
schrijfmachine nog niet was uit-
gevonden, schreef alles met de 
hand of liever met zo’n doorzich-
tige Bic. Liet vervolgens zijn tekst 
uittikken door het secretariaat. 
 
Van dezelfde generatie is de fi-
guur hiernaast, vaak verward met 
de missing link, gezien zijn buiten-
sporig lange armen. 
Talrijke (buitenland)redacteuren 
slaagden erin bijna slaande ruzie 
te krijgen met deze goedaardige 
tiran. In het leven van Lisette Le-
win bijvoorbeeld was hij een 
kwelling (maar ze is toch nog 
goed terecht gekomen). Henk Str. 
en Cees Gl. kunnen er ook van 
meepraten. 

 

Biografieën 
Begin deze week bleek op de krant 
niemand te  weten sinds wanneer Mari-
anne Stuit (overleden medewerkster 
kookrubriek) voor de krant had ge-
werkt.  Reden te meer om uitvoering te 
geven aan het voorstel Harry van S. om 
een verzameling biografieën aan te 
leggen. 
Het voorstel nu: schrijf je eigen biogra-
fie  in max. 750 woorden en mail hem  
naar mij. Vervolgens vragen we de 
hoofdredactie daar een opslaggebied 
voor vrij te maken. Dan kunnen ze 
tenminste uit de eerste hand terugvin-
den ‘wie de jongens en meisjes waren 
die de krant maakten’ , zoals Harry van 
S. opmerkte.  
Wie begint? Harry? 
 


