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Masturberen was streng verboden. als katholiek moest je 
het biechten. Dan schonk de priester je vergiffenis. Maar je 

mocht het daarna niet weer doen. De kerk 
wilde dat je kuis was.

We kenden de praktijk. We kenden zelfs 
de woorden. Masturbatie was voor ons 
onanie, naar de Bijbelse figuur Onan die 
zijn zaad niet in zijn huisvrouw uitstortte, 
maar in het zand van de woestijn.

In de jaren zestig beleefden wij – die in 
de oorlog geboren waren – ónze bevrijding. 
Popmuziek en seks tuigden het feest op. 
De beatles, de Kinks, de rolling stones en Crosby, stills, nash 
and Young wekten gevoelens die in de jaren vijftig ondenkbaar 
waren. Dat was nog eens wat anders dan het belcanto van je 
moeder ’s zondags op de radio. 

seks werd een speeltuin – nou, ja – waar mannen en vrouwen 
vrijelijk met elkaar op de wipkip klommen. De pil hielp. We lie-
ten alle kuisheid varen en gingen nooit meer ter biecht. Vergeefs 
wachtte de bleke priester op de jongens die hij moest behoeden 
voor de ruggemergtering – want dat kreeg je ervan.

De bevrijde communist Gerard reve schonk ons – zonder één 

onvertogen woord – de literaire verrukking van zijn homo-ero-
tische orgieën en de Vlaamse schrijfster Kristien Hemmerechts 
bekende dat ze handsfree klaarkwam in de trein door haar vulva 
te manipuleren.

Masturbation, zongen ze in de musical Hair, can be fun…
Het waren mooie tijden. Maar we zijn terug bij af. Het aanra-

ken der geslachten is opnieuw verboden. 
er wordt met ware wellust aangegeven en 
beschuldigd. Iedereen is slachtoffer. Het is 
– voor de media – een nauwelijks te keren 
vloedgolf. 

De Volkskrant interviewde tien slachtoffers. 
slechts twee durfden hun naam te noemen. 
De krant nam genoegen met hun anonimi-
teit. 

anonimiteit. 
Collega’s, zou ik zeggen, laten we in godsnaam die weg niet 

inslaan. Dan verliest elk woord zijn betekenis. Dan nestelt de 
leugen zich voorgoed in de taal. Dan kun je beschuldigen en 
afmaken wie je wilt. Laat het maar aan de sociale media over. 

Masturbeer! 
Desnoods buitenshuis zoals seksrabbijn arnon Grunberg de 

lezers van de Volkskrant adviseert. 
Of zing erover, mét arjen Lubach en de zijnen, en lach erom.

 
Willem Kuipers                        wiewiewie.nl

bevrijding

‘Er wordt nu zeker harder gewerkt 
dan twintig jaar geleden’, merkte 
hoofdredacteur Philippe Re-

marque op tijdens de nabespreking van 
een presentatie van chef Buitenland Alex 
Burghoorn over de huidige Volkskrant. 
De vraag was onder meer of een redacteur 
het streven naar everything now – al het 
nieuws meteen op internet en tegelijk wer-
ken aan een achtergrondverhaal – wel kan 
volhouden.

Alex Burghoorn: ‘Wat er van mensen 
gevraagd wordt, is veel meer dan 22 jaar 
geleden. Toen kon je de hele dag over één 
stuk doen, het nog om elf uur ‘s avonds in-
leveren en dan kwam het daarna gewoon 
in de krant. Het is denk ik intellectueel 
ook uitdagender geworden, omdat je meer 
moet duiden en minder moet registreren. 
Je wilt meer diepgang en je hebt tegelij-
kertijd minder tijd.’

Philippe: ‘Het blijft een kwestie van 
kiezen. We kunnen niet alles even snel en 
even goed doen. En we kiezen in de prak-
tijk ook. Maar er wordt nu zeker harder 
gewerkt dan twintig jaar geleden.’

Tijdens de bijeenkomst stelde Alex 
Burghoorn vast dat het voor de lezer ver-
warrende tijden zijn. ‘Een vriend vertelde 
mij onlangs dat hij zichzelf erop betrapte 
dat hij in de bovenhoek van de papieren 
krant op zoek was naar het digitale klokje 
om te zien hoe laat het was. Zijn papieren 
en digitale beleving waren versmolten.’

Everything now is volgens Burghoorn het 
probleem waarmee de redactie worstelt. 
‘Alles moet nu, alles moet tegelijkertijd. 
Wij zijn tegelijk bezig met wat er over tien 
minuten op onze site moet staan, morgen 
in de krant en zaterdag in het weekendka-
tern. Hoe lang kan dat goed gaan?’

De vraag was ook of de verschuiving 
naar een 24-uurs nieuwsorganistie wel 
goed mogelijk is. Chef Internetredactie 
Kustaw Bessems stelde daarbij vast dat 
een jaar geleden veel meer stukken op de 
website van de Volkskrant verschenen dan 
tegenwoordig. 

een redacteur moet tegenwoor-
dig alles tegelijk kunnen. eve-
rything now. niet alleen het 
nieuws bijhouden voor de web-
site, de hele dag door, maar te-
gelijk ook werken aan een ach-
tergrondstuk voor de papieren 
krant van morgen of voor de 
zaterdag. Hoe houd je dat vol?, 
was de vraag op de redactie van 
de Volkskrant.

everything now, hoe hou je ‘t vol

Alex Burghoorn.

mailto:volksknar%40gmail.com?subject=
http://www.wiewiewie.nl
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‘Het verschil met vorig jaar is dat dat 
toen gebeurde door een aparte webredac-
tie. Nu hebben we veel meer de deelre-
dacties bij de site betrokken. Veel mensen 
worden dus nu wat meer die 24-uursorga-
nisatie in getrokken, terwijl we als krant 
daarvan juist wegbewegen.’

Kustaw: ‘Onze kracht ligt bij de redac-
tie die erachter zit. Want aan de voorkant 
is elke website plat. Journalisten houden 
over het algemeen niet van borstklopperij 
– kijk waar we nu weer geweest zijn! – 
maar we zullen dat wel meer moeten gaan 
doen. 

‘We moeten duidelijk maken dat aan ons 
verhaal maanden van onderzoek vooraf 
zijn gegaan en dat niet zomaar een pers-
bericht is overgeschreven. Dat wij verslag 
doen van het front en dat dat zich onder-
scheidt van een schamper geschreven 
blogje over datzelfde front.

‘Toen ik van de zomer op de snelweg 
reed, op weg naar vakantie, viel mij het 
volgende sommetje in: hoeveel jaar is het 

geleden dat in september 1995 mijn eerste 
stukje in de krant stond? Het is nu 2017, 
dus dat is 22 jaar. Ik ben 45 en de pensi-
oenleeftijd is op dit moment nog 67. Dat 
is ook 22 jaar. Wat je noemt een kruispunt.

‘1995 was ook het jaar dat onze toenma-
lige hoofdredacteur aan Theo Stielstra 
vroeg of dat internet nou iets was waar we 
als de krant iets mee moesten doen, zoals 
we vorig jaar in onze eigen krant konden 
lezen. 

‘Toen ik bij de krant kwam was het dus 
nog net 100 procent krant en nul procent 
internet. En over 22 jaar zal het best eens 
100 procent internet zijn. Van heel veel 
krant en geen internet naar andersom. Van 
begrensd naar oeverloos.’

‘Hoe zorgen we dat we ons onderschei-
den in deze oceaan van informatie, waarin 

alle websites op elkaar lijken? Hoe zorgen 
we dat de mensen die ons zien weten dat 
ze bij echte journalistiek terecht zijn geko-
men en niet bij een lobbyorganisatie?

‘Op social media haalt iedereen dezelfde 
trucjes uit om gelezen te worden – of het 
nu tweets zijn van Koninklijk Huis, Am-
nesty International of Russia Today. Als je 
onze website nu bezoekt, is het dan duide-
lijk wat wij zijn en wat wij doen? Dat we 
al honderd jaar onafhankelijke journalis-
tiek brengen. Of kan dat duidelijker?

‘In die oceaan van informatie gaan voort-
durend alertjes af. Een andere vriend ver-
telde mij dat hij ze laatst allemaal van zijn 
telefoon had afgehaald. Hij werd er onrus-
tig van. Was er weer een raket afgeschoten 
door Noord-Korea, dan verliet hij even 
zijn vergadering om te kijken wat er aan 
de hand was en dan bleek er vaak niet veel 
meer bekend dan dat. Er is de hele tijd wel 
iets aan de hand. Everything now. Ik vraag 
dit met enige schroom, maar moeten we 
daar misschien enigszins maatschappelijk 
verantwoord mee omgaan? 

‘Alle mensen die ik ken die de laatste tijd 
bij een psycholoog zijn beland, hebben 
te horen gekregen dat ze die telefoon het 
raam uit moeten gooien. Moeten wij ook 
niet vaker de tijd stilzetten en wachten tot-
dat we het hele verhaal kunnen vertellen?’ 
          JqJ



Kustaw Bessems

advies psycholoog:
gooi de telefoon
het raam uit

sinds juni van dit jaar is er eens in de 
maand een concert op de redactie van 

de Volkskrant. Niet alleen de redacteuren 
zijn enthousiast, ook de abonnees die 
ervoor worden uitgenodigd.

Chef en geestelijk vader van de Kan-
toortuin Concerten is Kustaw Bessems:

‘We nodigen eens per maand een artiest 
uit. Inmiddels melden zich zo veel arties-
ten dat we wekelijks een optreden zouden 
kunnen doen, maar het is productioneel 
een behoorlijke klus en bovendien legt 
het een flinke druk op de redactie. Je kunt 
je voorstellen: tikken met een soundcheck 
op de achtergrond is niet ideaal.’

Wat voor muziek zoek je? ‘Alle genres 
komen langs in de kantoortuin. Van 
Neder landstalige hiphop tot een bigband 
en indiepop. Op het verlanglijstje staat 
nog klassieke muziek – Janine Jansen 
heeft helaas bedankt voor de eer.’

Hoe reageert de redactie? ‘De redactie 
is vooral enthousiast. Ook de hoofdredac-
tie helpt een handje, zo heeft Spinvis zich 
in de kamer van Corine de Vries kun-
nen omkleden. En alleen de kamer van 
Philippe Remarque was veilig genoeg 
voor de saxofoon van jazzmusicus Benja-
min Herman.’

Hoe reageren de artiesten? ‘Het is een 

beetje houtje-touwtje, zo is er natuurlijk 
geen backstage. Maar de artiesten vinden 
dat helemaal niet erg. Alleen al dat ze op 
de redactie van de Volkskrant zijn, vinden 
ze heel bijzonder. En ze waarderen de 
intieme sfeer.’

‘Dat geldt trouwens ook voor de abon-
nees. Voor elk concert nodigt Marketing 
ongeveer veertig abonnees uit. Van hen 
horen we geregeld: geweldig optreden. 
Maar een bezoekje aan de redactie, daar 
was het ze eigenlijk om te doen.’

Wat is het verband met Janine Kieft, 

voormalig secretaresse hoofdredactie? 
‘We kregen het idee om Janine Kieft 

voor de presentatie te vragen omdat 
de pantry waarnaast het concert wordt 
gehouden, als grap Janine Kieft Plaza is 
genoemd door de redactie van V. En dat 
is weer gebeurd omdat Janine zich boos 
maakte wanneer die redactie de pantry 
vies had achtergelaten. Janine breekt 
het ijs, stelt artiesten op hun gemak en 
geeft de concerten een fijne cult-achtige 
uitstraling. Bovendien hoeven we haar zo 
niet helemaal te missen.’ 

Concert ter redactie hooggewaardeerd

De Belgisch rockjazzband Nordmann speelt op de redactie.                  Foto arno Haijtema
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Walm van katoen

De herinneringen aan de stank maken 
me weer misselijk. Zat je daar op je 

jongenskamer draadjes stof te verbran-
den. Katoen gaf een zacht bolletje as, wol 
dito, een draadje synthetisch materiaal 
veroorzaakte na verbranding een hard 
restje. en het stonk allemaal verschrikke-
lijk, de kamer stond blauw van de rook.

Waar deed je dat allemaal voor? Voor 
een diploma algemene textielwarenken-
nis en –Onderzoek. In 1965 was ik als 

19-jarig verkopertje beland in een heren-
modezaak in het centrum van amster-
dam. 

‘Jongen, denk toch aan je toekomst’, 
was het advies van mijn ouders. Dus 
haalde je diploma’s. Het eerste textiel-
examen was in maart 1966. terwijl ik 
de rookbom bij het huwelijk van Claus 
en beatrix toch echt interessanter vond 
dan de walm van een draadje verbrande 
egyptische katoen.

een jaar later werd het nog erger. Ik 

ging op voor een tweede examen: Hee-
ren- en jongenskleding. Leerde over de 
schritlengte van een pantalon, over de 
boordmaten van overhemden, ook in 
inches, 15¾ was maat 42 of zo, lengte-
maten mouwen 4, 5 en 6. Om stapelgek 
van te worden. Dat gebeurde ook.

truien die te klein waren, werden tot 
extra-large opgerekt, te grote zwembroe-
ken verkocht met bretels, nieuwe hoeden 
die opgestoomd moesten worden eerst 
vakkundig verkreukeld. aan iemand vra-
gen die een stropdas wilde: ‘Welke maat 
heeft u?’

Dat tweede diploma kwam in augustus 
1967. een mager zesje. enige tijd later 
gaf ik er de brui aan. De mysterieuze 
overhemdmaat 15¾ maakte uiteinde-
lijk plaats voor het aanvankelijk al even 
schimmige 8/8 Ionic, 12.6 Cicero. De raad 
‘Denk aan je toekomst’ galmde stevig na.

                            Peter van den Berg

In de rubriek Oud Papier vertellen 
oud-redacteuren hoe zij cursussen 
deden, studies begonnen, diploma’s 
haalden, die in hun vak (vrijwel) on-
gebruikt bleven. Deze keer: Peter 
van den Berg, maat 42 of zo.

‘Leuke gesprekken en behoorlijk veel bier 
gedronken.’ Oscar Garschagen tussen en-
kele collega’s van de Volkskrant in een 
Amsterdams café. Met de klok mee: Mar-
cel van Lieshout, Victor Lebesque, Nico 
Goebert, Peter van den Berg, Oscar zelf 
en Jan van Capel. Oscar was welgemoed. 
Hij beseft dat zijn reputatie een knauw 
heeft gekregen, maar weet ook dat de tijd 
vele wonden heelt. ‘Ik had beter moeten 
bronnen’, vatte hij samen. Met NRC heeft 
hij een regeling getroffen. Hij is terug in 
Nederland, Zeeland, en wijdt zich aan een 
boek over China. Foto van de uitbater.

Oscar Garschagen 
tussen oude collega’s 
van de Volkskrant

Collega Bart Dirks tussen fotograaf Ray-
mond Rutting en zanger Marco Borsato 
bij de presentatie van het fotoboek Aruba. 
Bart heeft de tekst verzorgd. ‘Raymond 
en ik werken veel samen voor de krant, 
vandaar dat ze mij hebben gevraagd. De 
tekst was een kwestie van beiden uitge-
breid spreken en er een mooi verhaal van 
maken.’

Raymond Rutting en Marco Borsato zijn 
al lang bevriend. Marco is een serieuze 
amateur-fotograaf en ziet Raymond als 
zijn grote voorbeeld. Op Aruba hebben 
ze de mensen, het carnaval, de natuur, 
en nog veel meer aspecten van het ei-
land gefotografeerd. Dat leidde eerder dit 
jaar tot een foto-expositie en nu dus tot 
het  boek Aruba, uitgegeven door Natio-
nal Geographic en uitgeverij Fontaine.

tekst bart Dirks 
in fotoboek aruba
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 Onlangs kreeg ik een paar exem-
plaren van de Volksknar toe-
gestuurd. Vooral uit de journalis-
tieke hoek vond ik hier veel 

bijdragen. Toch waren zij niet de enigen 
die zich aan de Volkskrant  verwant 
voelden. Die anderen waren de mannen 
van het lood, die achter de zetmachine en 
het steen de krant zijn gezicht gaven.

Zelf kwam ik in 1950 bij de krant. Er 
werd een monotype-gieter gevraagd door 
drukkerij Lumax in Utrecht. Daar sollici-
teerde ik op, want in dat jaar had ik juist 
mijn diploma voor dit deel van het gra-
fische vak behaald. Bij het gesprek bleek 
dat er helemaal geen monotype-gieter 
nodig was maar een zetter voor de krant, 
de  Volkskrant. Voor mij een opening naar 
nieuwe vergezichten, want met het gieten 
van kolommen bijbelteksten en teksten 
voor de ENSI (Eerste Nederlandse Sys-
tematische Encyclopedie)  bij drukkerij 
Enschedé werd ik ook niet gelukkig. 

Zo kwam ik via Lumax terecht op 
de zetterij van de Volkskrant aan de 
Oudezijds  Voorburgwal, toen de Fleet-
street van Amsterdam. Een heel andere 
wereld. Er stonden maar een stuk of zes, 
zeven zetmachines en een koppenzetma-
chine, een Ludlow, die naar verluidde 
door de Marshall-hulp (naoorlogse steun 
vanuit Amerika, red.) aangeschaft was. 
We maakten in die tijd dagelijks een 
krant van acht of twaalf pagina’s. De 
krant werd gedrukt bij De Telegraaf. 

’s Nachts reden we met de krantenauto 
terug naar Haarlem, waar ik woonde. 
Collega Jos Schimmer, die behalve 

opmaker ook kunst schilder was, reed mee, 
en ook Jacques de Jong en Hans Emans, 
die later carrière maakte bij de televisie. 

Hans en Loes Emans en wij, mijn 
vrouw Henny en ik, gingen een weekje 
op vakantie. Zo arriveerden wij ergens in 
de Ardennen in een klein hotelletje aan 
een kletterend riviertje. We dronken een 
pint en er voegde zich nog een Hollander 
bij ons, een schipper die ergens in de 
buurt afgemeerd lag. Hij vertelde dat zijn 
schip voor geruime tijd in het Ketelmeer 
moest gaan liggen. ‘Wat moet je in het 
Ketelmeer?’, vroeg Hans Emans. De 
schipper liep leeg: het schip zou dienst 
doen als opslagplaats voor munitie voor 
de NAVO.  

Hans liet er geen gras over groeien, 
belde dezelfde avond met de redactie, die 
de tip natrok. En ja hoor, raak! Het minis-
terie van Defensie was not amused. 

Toen we op een keer een krant van 
twintig pagina’s gingen maken, moest 
alle hens aan dek, de dagdienst bleef en 
versterkte de nachtploeg. Mooie tijden. 
Directeur Jan Kolkman had als lijf-
spreuk De geest gaat voor de techniek. 
Mooi gezegd, maar als de techniek de 
geest geen gezicht geeft, blijft die geest 
wel in de lucht hangen. Zo dachten wij er 
in ‘de techniek’  over. 

Inmiddels waren wij onder de directie 
van Jan Grundmeijer geen Lumax-per-
soneel meer, maar we voelden ons echte 
Volkskranters. 

Aan het werk op Oudezijds heb ik veel 
herinneringen. Bijvoorbeeld dat hoofd-
redacteur Joop Lücker de gewoonte 

had, als we de krant bijna dicht hadden, 
evengauw alles om te gooien. Konden 
we weer nieuwe koppen gaan zetten en 
opnieuw gaan opmaken. 

Soms kwamen de dames die hun brood 
op straat verdienden, zich in een strenge 
winter op de zetterij even opwarmen. Ze 
mochten maar even blijven. Er viel toch 
niets te verdienen, wij moesten de krant 
maken. 

En daar waren de rellen bij De 
Telegraaf, waar een vrachtwagen in brand 
gestoken werd en iemand om het leven 
kwam. Of de spanningen bij de Russische 
inval in Hongarije. We hadden toen poli-
tiebewaking. Er gebeurde altijd wat. 

Vrijdags na het sluiten van de post-
editie piepten we er een uurtje tussenuit 
voor een pilsje bij Harry Loeffen in de 
Spuistraat. 

De verhuizing naar de Wibautstraat in 
1964 was een schok voor ons, we misten 
de binnenstad. Maar ook daar kwam het 
weer tot een Volkskrant-leven.

Zo herinner ik mij een verkiezingsnacht, 
altijd heel druk en spannend. We moes-
ten talloze kolommetjes met uitslagen 
zetten, met de hand. Erg druk en toch 
leuk. Op een nacht was premier De Quay 
aanwezig als gast op de redactie. De 
goede man kwam ook even op de zetterij 
kijken. Op dat moment werd juist bekend 
gemaakt dat de Boerenpartij zetels had 
gewonnen. Prompt begonnen we luid-
keels te zingen: ‘De boeren hebben 
het gewonnen’.

De Quay liep boos weg. 

Kas Kemper 

Kas Kemper ontdekte mij in het plaatselijke dagblad als medesamen-
steller van het fotoboek als Haarlem ontwaakt. Hij herkende me als 
oud-Volkskrantman. al googelend kwam hij via de plaatselijke media 
aan mijn mail. De voormalige loodzetter blijkt intussen 94 jaar te zijn. 
Vanaf 1950 werkte hij bij de krant als zetter en opmaker. Hij zat ook 
enige tijd in de ondernemingsraad. ‘na vijfendertig jaar kon ik via een 
gunstige regeling voor 57,5-jarigen weg – daar moet je nu eens om 
komen.’ 
twee keer in de week ligt hij in het zwembad. Het lichaam vertoont 
wat mankementen, maar zijn geest is scherp, en zijn geheugen nog 
compleet. binnen enkele uren na ons eerste mailcontact, had hij zijn 
eerste herinneringen al  ‘op papier’ gezet. uit het lood, bedacht hij zelf.

Jacques de Jong

Uit het lood

Kas Kemper, loodzetter 
van het eerste uur


