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Op 20 augustus 2001 kon je in de Volkskrant lezen dat de 
Turkse Nederlander C.S. bij de politie in Krimpen aan den IJssel 
een klacht had ingediend tegen de Dikke Van Dale omdat er on-
der het lemma Turk lelijke dingen over Turken werden gezegd. 

De politie weigerde de klacht in behande-
ling te nemen en dacht daarmee het zaakje 
afgedaan te hebben. Maar daarmee had ze 
buiten de waard gerekend, want S. zocht 
zijn recht hogerop en werd ten slotte door 
de Ombudsman in het gelijk gesteld. 
Interessante zaak, zou ik zeggen. Maar wat 
gebeurde er vervolgens? Herschreef de 
redactie van de Dikke Van Dale het lemma 
Turk? 

Ik herinner me dat in mijn eigen kleine literaire kring bij de 
krant mijn brave collega Michaël Zeeman in woede ontstak en 
riep dat hij discriminatie van Nederlanders in de Turkse Van Dale 
aan de kaak ging stellen. Michaël las en kende, zoals bekend, 
álle talen van de wereld. Ook het Turks.

Dat Michaël de zaak zo hoog opnam, was terecht, ik geef het 

toe, want zie hoe het verder is gegaan tussen Turkije en Ne-
derland, nu de Turkse Führer Erdogan Nederlanders fascisten, 
moordenaars, verkrachters, slechteriken en domoren noemt. 

Straks staat het zo in hún Dikke Van Dale. 
Ik moest denken aan de tijd, nog maar een eeuw of wat ge-

leden, dat Turken en Nederlanders een heel andere betrekking 
met elkaar onderhielden. De Lage Landen wilden zich in de 
tachtigjarige oorlog ontdoen van de rooms-katholieke tiran Phi-

lips II met zijn Alva en zijn inquisitie, terwijl 
de Ottomanen in die tijd een groot, welva-
rend rijk hadden waar álle godsdiensten – 
zelfs de rooms-katholieke – mochten bloeien 
en de uit Spanje verjaagde en naar Istanbul 
gevluchte joodse bankier Don Juan Miquez 
bereid was de vrijheidsstrijd van Willem van 
Oranje tegen de Spanjolen te financieren. 
Zijn soldaten, die zich Watergeuzen noem-
den, droegen banieren met zich mee waar-
op geschreven stond: ‘Liver turcx dan paus’. 

Die S. en die Erdogan – om van Wilders maar te zwijgen – we-
ten blijkbaar niet dat menigeen in Nederland ook vandaag de 
dag nog dit gevleugelde woord vol trots ter sprake brengt: Lie-
ver Turks dan paaps.

Willem Kuipers                           wiewiewie.nl

Liever Turks

Begin deze maand is de tweewekelijkse krant 
Argus verschenen. Gemaakt door uitgewerkte 
journalisten die er niet voor betaald worden, 
eenvoudig omdat het schrijven voor sommigen 
een soort verslavende bezigheid is, of een 
onuitputtelijke roeping. 

De collega’s van Argus hadden al enkele 
voorgangers die gewoon doorgingen alsof ze 
nooit waren opgehouden. De Volksknar was de 
eerste, gevolgd door het intussen beëindigde 
Xelse4, waarna ook de collega’s van Het Parool 
volgden met de Paroliebol. 

De Volksknar gaat deze maand zijn dertiende 
jaar in. Tot een half jaar geleden met de 
(‘krankzinnige’) frequentie van eens per twee 
weken. Intussen eens per drie, vier weken. 
Na 298 nummers komen de onderwerpen niet 
langer aanwaaien. We hebben bijna elke (oud)-
collega er wel in beschreven.

Dus toch maar een oproep aan alle collega’s: 
laat het de redactie weten als je iets leuks, in-
teressants, spannends onder handen hebt. Niet 
alleen een nieuw boek, ook de modeltrein kan 
een mooi verhaal opleveren, of het optreden 
van de nieuwe band, een bijzondere vakantie.

Denk even mee svp. De jongens en meisjes 
van Argus kunnen het ook.           Zie pagina 2
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‘Lekker gewerkt, verder geen pro-
blemen’, schreef chef-nacht Jan 
van Capel van de Volkskrant ja-

renlang op zijn nachtrapport over de krant 
die hij de avond tevoren met de redactie 
had vervaardigd. Dat gevoel van ‘lekker 
gewerkt, geen problemen’ moet ook de re-
dactie en medewerkers van Argus hebben 
bekropen toen ze begin deze maand het 
eerste exemplaar van hun tweewekelijkse 
papieren krant in hun handen hadden. En 
daar moest op gedronken worden, waar 
anders natuurlijk dan in café Scheltema 
aan de ‘oude’ Nieuwezijds.

De hoofdredactie (de twee voormalige 
Vrij Nederland-redacteuren Rudie Kagie 
en Kees Schaepman) schrijft dat de ma-
kers van Argus ‘tegen de stroom in blij-
ven geloven dat journalistiek behalve op 
nieuws ook drijft op nieuwsgierigheid, 
een dwarse kijk op de werkelijkheid, wan-
trouwen, een glimlach, compassie, per-
soonlijke visie en gezonde ijver’. En: ‘wat 
met plezier is geschreven, wordt over het 
algemeen met plezier gelezen’. 

Heerlijk om niet afhankelijk te zijn van 
adverteerders en aandeelhouders. Slechts 
twee coluministen, ook een verademing: 
Cisca Dresselhuys (73) en Iris Hannema 
(31), die elkaar afwisselen. 

Verder allemaal oudgedienden die hun 
sporen hebben verdiend in de journalis-
tiek: John Jansen van Galen met een stuk 
over taakstraffen, Pierre van Enk over het 
CDA, Nico Haasbroek over straatkranten, 
Meindert Fennema over nepnieuws, een 
boekbespreking van Martin Schouten en 
een heus recept van Anne Scheepmaker, 
‘broccolisoep uit het Witte Huis’. Slechts 
een puzzel voor de liefhebbers ontbreekt. 

En iedereen van Argus schrijft kosteloos; 
dit is met recht het echte liefdewerk-oud-
papier.

Twee stukken springen eruit. Op pagina 
22 wordt de lezer geconfronteerd met een 
hilarisch en tegelijk bloedserieus pleidooi 
van Amsterdam-kenner en programma-
maker Jan Donkers. Het artikel is te inte-
ressant om het onbesproken te laten. Don-
kers schetst een beeld van de toenemende 
‘disneyficatie’ van Amsterdam, die de so-
ciale cohesie in de stad bedreigt. 

Zijn oplossing is simpel: bouw een Am-
sterdam Experience naar Chinees model 
in de Haarlemmermeerpolder, vlak bij 
Schiphol. Het ‘nieuwe’ Amsterdam om-
vat een groot fietsverhuurbedrijf voor 
duizenden rijwielen, en grachten met fo-
togenieke plekjes. Op kruispunten staan 
stoplichten permanent op rood, waar toe-
risten kriskras doorheen fietsen, net zoals 
in het echt. Er komen dependances van 
het Van Gogh- en het Rijksmuseum met 
replica’s van de bekende werken. Op de 
grachten zijn raambordelen met aantrek-
kelijke studentes; de deuren blijven echter 
gesloten. Verder natuurlijk: bierfietsen, 
coffeeshops, Nutella-, kaas-, en incamut-
senwinkels. 

Onzin? Vergeet het maar, laat Donkers 
weten. Hij voorspelde al dat Noord over-
lopen zou worden, dat de passengers ter-
minal naar het westen zou gaan, dat de 
metrohalte Sixhaven er te laat tóch zou 
komen, evenals een brug naar Noord. ‘Het 
is dus verstandig naar mij te luisteren.’ De 
stad wordt weer leefbaar voor de bewo-
ners; de toeristen krijgen wat ze willen en 
de economie bloeit verder. De methode-
Donkers leidt tot een win-winsituatie.

Over win-win gesproken: good-old 
Volkskrant-redacteur Ben Haveman (prijs 
voor de Dagbladjournalistiek 1977) is te-
rug met een drie pagina’s tellend inter-
view/portret met en van Theo Bouwman, 

nu een van de drijvende krachten achter 
Argus (bestuurslid en mede-uitgever); 
iets meer dan tien jaar geleden een van 
de hoofdpersonen in de tragedie van het 
krantenconcern Perscombinatie Meulen-
hoff (PCM) dat werd ‘leeggeroofd’ door 
opkoopconcern Apax.

Haveman, van wie we weinig hadden 
vernomen na het verschijnen van zijn 
roman Alles voor de Dakgoot (2011), is 
weer ouderwets in vorm. Hij constateert 
dat zijn gesprekspartner een ‘aanzienlijke 
duit’ heeft overgehouden aan het Apaxdra-
ma. Hij vraagt zich af of de wederopstan-
ding van Bouwman geen ‘boetedoening’ 
is voor het rampzalige PCM-avontuur met 
Apax.

Bouwman is zich van geen kwaad be-
wust. ‘Absoluut niet, en het werkelijke 
drama met Apax is daarna gebeurd, toen 
was ik al weg.’ Over de 1,5 miljoen par-
ticipatiewinst en een slotbonus van ruim 
drie ton, getoucheerd een jaar na zijn ver-
trek in 2007, beweert Bouwman: ‘Dat kan 
ik me niet herinneren. Echt niet, serieus. 
Het kan best waar zijn, maar het staat me 
niet bij. Het is tien jaar geleden, meneer 
Haveman.’ 

Over Argus zegt Bouwman: ‘Argus zal 
nooit een groot blad worden en dat is ook 
helemaal niet nodig. Het zou leuk zijn als 
het een tijdje blijft bestaan (…) Ik vind het 
mooi dat Thomas Lepeltak (ex-Telegraaf) 
en Cisca Dresselhuys (ex-Opzij) samen in 
een blad staan. Leuk contrast, toch?’   

Vierentwintig pagina’s nieuwe krant van 
ouwe rotten voor 1500 (of meer) liefheb-
bers. En een krantje dat ook nog eens ou-
derwets lekker ruikt naar inkt. 

Peter van den Berg

Theo Bouwman aan het bier.

de Volksknar 
e-mail: volksknar@gmail.com

IBAN: NL 37 TRIO 0198122454

Sommige pensionado’s kun-
nen het krantenmaken niet la-
ten, ook al gaat het voor niks. 
Nieuwste product: Argus

Argus, verder tegen de stroom in

Heel Scheltema leest Argus na de presentatie. Op de foto onder anderen Jan van der 
Putten, geheel links, en Martin Schouten, midden.         Foto’s Anne-Rose Mater-Bantzinger
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Boek gepresenteerd in instituut Clingendaal

Hans Wansink in de ban van populisme

Wansink schetste in kort bestek de 
opkomst van het populisme in 
Nederland. Zelfkritisch consta-

teerde hij, dat hij en  met hem vele com-
mentatoren destijds, het populisme van 
Fortuyn te snel van voorbijgaande aard 
hadden beschouwd. Zeker toen de Lijst 
Pim Fortuyn na acht maanden alweer van 
het toneel verdween. Niets was minder 
waar. Het door premier Kok in 2000 ge-
formuleerde perspectief van open mark-
ten, globalisering, voortgaande Europese 
integratie en de zegeningen van de aan-
staande euro, kreeg daardoor na 2002 een 
flinke knauw. Zorgen over veiligheid, cri-
minaliteit, islam, migranten en integratie, 
maar ook thema’s als directe democratie 
en euroscepsis, begonnen in het publieke 
debat te overheersen.

De verwachting dat het populisme zou 
overwaaien op basis van politicologische 
wetmatigheden, bleek op niets gebaseerd, 
constateert Wansink. De traditionele reac-

tie van de gevestigde partijen – negeren, 
uitleggen, luisteren, meebuigen en inkap-
selen (kabinet Rutte-1 met gedoogsteun 
van Wilders) – met als eindresultaat dat de 
stroperigheid van het politieke bedrijf zou 
leiden tot vervreemding van de achterban 
en onderlinge ruzie, werkte niet meer. 

Sterker, de kloof tussen populistische 
kiezers en de gevestigde partijen werd niet 
gedicht en de laatste namen in afgezwakte 
vorm programmapunten en een deel van 
de vocabulaire van de populisten over. 
Nieuwe breuklijnen werden zichtbaar in 
2005 toen de mogelijkheid de burgemees-
ter rechtstreeks te kiezen in de Eerste Ka-
mer sneuvelde en later een meerderheid 
van de kiezers (61,5 procent) bij referen-
dum een Europese grondwet afwees.

Wansink beschouwt deze afwijzing als 
de belangrijkste datum in de recente po-
litieke geschiedenis van Nederland. De 
representatieve democratie bleek allesbe-
halve representatief en de verbijsterende 
reactie van de Tweede Kamer was: laten 
we nooit meer een referendum houden. 
Wel ongeveer de beste manier om de eu-
rosceptici rugwind te geven, merkte Hans 
op, hetzij door hun verzet tegen arbeids-
migranten (SP), hetzij door het benadruk-
ken van verlies aan soevereiniteit door de 
EU en van nationale identiteit door immi-
gratie. 

Dit patroon van linkse en rechts-popu-
listische bewegingen doet zich overal in 
Europa voor en de marginalisering van de 
sociaal-democratie is, volgens Wansink, 
het meest  spectaculaire gevolg. Een ge-
volg dat premier Wim Kok op Prinsjesdag 
in 1999, populair en de PvdA met 45 ze-
tels in Tweede Kamer, niet zag aankomen. 

Vast staat dat de links-nationalistische 
agenda na het uitbreken van de economi-
sche crisis in 2009 niet alleen cynische 
kiezers maar ook velen uit de middenklas-
se aanspreekt die zich in hun bestaansze-
kerheid bedreigd voelen.

Wansink komt tot de conclusie dat de 
oude orde zich in staat van ontbinding 
bevindt en er sprake is van een overgang 
van partijendemocratie naar een populis-
tisch-bureaucratisch regime. De partijen 
verliezen leden, de opkomst bij verkiezin-
gen daalt en de kiezers wisselen vaker van 
partij. Op hun beurt trekken beroepspoli-
tici zich terug in de instituties en identifi-
ceren zich met hun rol als bestuurder. 

De maatschappelijke vraagstukken 
worden geagendeerd door actiegroepen, 
denktanks en vrije politieke onderne-
mers of publicisten zoals Paul Scheffer 
met zijn artikel Het multiculturele drama. 
Hierdoor ziet Wansink een nieuwe rol-
verdeling ontstaan tussen agenderende 
populisten, reagerende beroepspolitici en 
ambitieuze bureaucraten. De populisten 
zullen maatschappelijke vraagstukken 
blijven aandragen die de gevestigde par-
tijen minder goed uitkomen en daarmee 
door miljoenen gezien worden als hun 
volksvertegenwoordigers.

Toch enigszins geschrokken van het on-
heilszwangere woord revolutie in de titel 
van zijn boek, merkte Wansink op dat het 
om een tussenbalans gaat maar dat gerust 
kan worden gezegd dat de door Kok ge-
schetste wereldburger wegdrijft op een 
ijsschots in de oceaan. In een tijd  van op-
warming van het klimaat geen geruststel-
lend beeld. 

Joris Cammelbeeck

Na zijn promotie in 2004 op De erfenis van Fortuyn, heeft het onder-
werp populisme historicus en journalist Hans Wansink niet meer 
losgelaten. Vorige maand presenteerde hij zijn boek De populistische 
revolutie. Sinds september 2013 betrokken bij Opinie en vanaf 1996 
commentaarschrijver van de Volkskrant, schreef Hans in een jaar dit 
boek over een fenomeen dat velen te denken geeft en verontrust. In 
oktober en november nam hij onbetaald verlof om zijn gedachten en 
bevindingen op papier te zetten en om de verkiezing van Donald Trump 
nog in zijn beschouwingen te kunnen betrekken. 

Op 1 december lag het manuscript bij uitgever Prometheus. Rond de 
presentatie van zijn boek, dat als oorspronkelijke titel De populisti-
sche uitdaging had maar die op instigatie van redacteur Marieke van 
Oostrom werd gewijzigd, werd een bijeenkomst georganiseerd in Insti-
tuut Clingendael in Den Haag. Behalve Wansink lieten nog enkele spre-
kers, Volkskrant-columnist René Cuperus, de Belgische socioloog Mark 
Elchardus en emeritus hoogleraar geschiedenis Frank Ankersmit, hun 
licht schijnen over het populisme en de gevolgen van dit verschijnsel 
voor de representatieve democratie. Hans Wansink
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In de rubriek Oud Papier 
vertellen oud-redacteuren 
hoe zij cursussen deden, di-
ploma’s haalden, die in hun 
vak (vrijwel) ongebruikt ble-
ven. Tweede aflevering.

Natuurkunde

Op de hbs haalde ik lou-
ter negens en tienen, 

daarom moest ik iets moeilijks 
gaan studeren. Dat werd wis- 
en natuurkunde, hoewel ik mij 
daar totaal niet voor interes-
seerde. 

Ik hield me liever bezig met 

jazz en (studenten)politiek, als 
middelmatige tenorsaxofonist 
in dansorkest The Avalons 
en als bestuurder van de 
Democratisch-Socialistische 
Studenten Vereniging Politeia, 
destijds een gevreesde luis in 
de pels van de PvdA. 

Maar ik was heel goed in 
tentamen doen, en zo deed 
ik na vierenhalf jaar (dat kon 
toen nog) cum laude kandi-
daatsexamen. Hoe nu verder? 
Mijn angstvisioen was de 
soldeerbout, dus koos ik weer 
voor het moeilijkste: theoreti-
sche natuurkunde, nog steeds 

aan de Universiteit van Am-
sterdam. 

Ik werd graag geaccepteerd 
op het Instituut voor Theore-
tische Fysica in de Valkenier-
straat en kreeg daar zelfs een 
eigen kamer. Maar vanaf de 
eerste dag begreep ik niets 
van wat daar zo enthousiast 

werd besproken. Gelukkig was 
ik inmiddels voor Vrij Neder-
land over jazz gaan schrijven 
(dankzij VN-redacteur Igor 
Cornelissen, die ik uit Politeia 
kende), en op 1 mei 1967 be-
gon ik - geheel onder aan de 
ladder - als leerling-journalist 
bij Het Parool. In drie weken 
leerde chef nieuwsdienst Jan 
de Vries, die zelf geen let-
ter op papier kreeg en later 
dagbladdirecteur werd, mij 
een nieuwsbericht schrijven, 
en daarna ging alles vanzelf. 
Nooit ergens spijt van gehad.

Bert Vuijsje

Portret Hans Beynon van Gerry van den Berg.

Roman Hans Beynon postuum verschenen

Met zijn overlijden in zicht, vorig jaar oktober, kreeg Hans 
Beynon van uitgever LM Publishers tot zijn grote blijd-
schap te horen dat het boek over zijn jeugd, Terasi, daad-

werkelijk zou worden uitgegeven. Ineke Jungschleger had de 
tekst geredigeerd, haar man Otto Romijn had het contact met de 
drukker geregeld en Tanneke de Groot deed de organisatie. Hans 
mocht het zelf niet meer meemaken, maar vorig week is zijn ro-
man inderdaad in de boekhandel komen te liggen.

Hans Beynon (Djokjakarta 1927–Amsterdam 2016) woonde tot 
zijn 19de in Nederlands-Indië. Terasi is gebaseerd op zijn In-
dische jeugd en die beschrijft hij plastisch, tot en met de geuren 
uit zijn vroegste herinneringen. Daarvan komt ook de titel Terasi, 
gemaakt uit fermenterende garnalen. Het stinkt geweldig, maar 
volgens kenners kan de Indische keuken niet zonder terasi. 

Hij had allerminst een makkelijke jeugd. Op zijn vierde verliest 
hij zijn moeder, op zijn zesde overlijdt zijn vader. Hij groeit op 
bij verschillende familieleden zoals oom Pierre, een mondaine 
figuur die in Leiden had gestudeerd en die zich verre hield van 
alles wat ‘inlands’ is. 

Daartegenover staat in de roman de wereld van oma Djokja, 

met een echt Indo-huishouden. Zijn inlandse schoolvriendje 
Darmo laat hem zien dat de strijd om de onafhankelijkheid on-
ontkoombaar is.

Het boek gaat niet alleen over de jeugd van Hans Beynon per-
soonlijk, maar vooral ook over de ontwikkeling van Nederlands- 
Indië naar Indonesië.

De Tweede Wereldoorlog speelt een grote rol en Hans Beynon 
beschrijft die zowel vanuit Europees als Indisch perspectief. Hij 
hoort de verhalen over de opkomst van Hitler. Een oom die met 
vervroegd pensioen naar Den Haag was verhuisd, komt weer 
terug omdat het leven in Indië veiliger is dan in Nederland onder 
de Duitse bezetting.

Op het eind van de oorlog worden Hans en zijn familie toch 
gearresteerd, door de Japanse bezetters. Maar dat duurt slechts 
kort, want spoedig daarna capituleert Japan en Indonesië wordt 
onafhankelijk.

Op zijn negentiende vertrok Hans naar Nederland om te stu-
deren op Nijenrode. Daarna ging hij naar de NRC, toen nog Nieu-
we Rotterdamsche Courant geheten. Tussen 1950 en 1956 was 
hij redacteur voor de Java Bode. Daarna kwam hij als redacteur 
Buitenland naar de Volkskrant, tot zijn pensionering in 1988.


