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Taal verbindt meer dan wij kunnen bevatten. Poëzie en religie 
bijvoorbeeld. In onze tijd allebei taboe. Ik merkte het als ik 

in het verleden zulke onderwerpen weleens 
aansneed buiten mijn eigen kring. Het kwam 
me op bevreemde blikken te staan.

Maar ook het tegenovergestelde maakte ik 
mee. Mensen waren blij dat ze over religie of 
poëzie konden praten.

Een van hen was een familielid van mij, 
Theo, mr. Theo Hubert, directeur van een 
grote verzekeringsmaatschappij. 

Nadat hij zijn bedrijf had verkocht en als 
een man in bonis thuis kwam te zitten, wijdde hij zich met grote 
voortvarendheid aan de poëzie. Hij ging ook zelf gedichten 
schrijven. Hij werd ook steeds  geloviger. 

Het viel me op, maar ik zag nog geen verband tussen het een 
en het ander, tussen poëzie en religie.

Theo liet me zijn verzen lezen, we spraken erover en zijn ver-
zen wonnen aan kracht. Hij had ontdekt dat hij niet zijn gevoel 
moest berijmen, maar de taal haar werk moest laten doen. De 

progressie was indrukwekkend. Onverwachte, ogenschijnlijk rare 
wendingen bleken nu de emotie op te zuigen als een verslaafde 
de coke. 

Het streelde Theo dat hij als verzekeringsman in de voetsporen 
trad van een van de meest karakteristieke dichters in de traditie 
van de modernistische Amerikaanse poëzie, Wallace Stevens, 

onderdirecteur van de Hartford Accident and 
Indemnity Company. 

Remco Campert en J. Bernlef wezen ons in 
de jaren tachtig van de vorige eeuw op hem.

Poëzie – en literatuur in het algemeen – 
houdt zich niet aan de hedendaagse eis van 
verkokering en hokjesgeest (de bubbel). In 
Nederland, vertelde ik Theo, hadden we ook 
een paar zakenlui die dichters van formaat 
waren geworden, zoals Willem Elsschot en 

Martin Veltman.      
Religie was voor mij een ander verhaal. Voordat je het wist zat 

je bij de pastoor of bij Andries Knevel op schoot. Toch spraken 
we ook daarover veel – zonder dat we een samenhang zagen.  
Die ontdekte ik pas gisteren, een dag na zijn dood. Toevallig 
sloeg ik een bundel open van de Australische dichter Les Murray 
en las in het gedicht Poetry and religion: ‘Religions are poems.’

Willem Kuipers                  wiewiewie.nl

Gode welgevallig

De huidige kranten staan op een 
driesprong: papier of digitaal, 
of allebei. De huidige redacties 
moeten niet alleen journalistiek 
inhoudelijk denken, maar ook 
technisch. Voor oud-zetter Kas 
Kemper (95) aanleiding om eer-
dere dilemma’s en ontwikkelin-
gen in het krantenbedrijf op een 
rijtje te zetten. Hoe snel is dat 
gegaan.

Bij het maken van een krant gaan de 
gedachten het meest uit naar het 
journalistieke gedeelte, het bekend 

maken van wat er in de wereld gebeurt. 
Dit gebeurt al sinds 1616, toen in Haarlem 
de VVeeckelycke Courante van Europa 
No 1 door Abraham Castelyn werd uit-
gegeven. De uitvinding van de boekdruk-
kunst rond 1450 had het grootschalige 
verspreiden van kennis mogelijk gemaakt. 
Het was ook de basis van het verspreiden 

van nieuws en daarmee een middel tot het 
controleren van de machthebbers.  

Tot de dag van vandaag is dat nog de 
belangrijkste taak van de journalist. Maar 

dat was lange tijd alleen mogelijk door 
gebruik te maken van de druktechniek. 
Die techniek is in de krantenwereld vaak 
behandeld als ondergeschoven kindje.

Voormalig zetter Kas Kemper zet ontwikkelingen op een rij

De teloorgang van een ambacht

Zetter in actie op de Linotype, jaren zestig.                 Foto Wim Ruigrok



mailto:volksknar%40gmail.com?subject=
http://www.wiewiewie.nl


de Volksknar           nummer 3132

Dus het is tijd om meer aandacht te 
schenken aan deze tak van het kranten-
bedrijf en de grote veranderingen van de 
afgelopen jaren. Sinds het uitvinden van 
de Linotype-zetmachine door de Duitse 
horlogemaker en uitvinder Ottmar Mer-
genthaler werd het mogelijk snel teksten 
te zetten in loden regels. Veel handzetters 
werden daardoor onnodig en verdwenen 
uit beeld. Zo gaat dat bij een modernere 
manier van werken. 

Lange tijd werden op deze manier kran-
ten gemaakt, tot er in de jaren zeventig 
van de vorige eeuw nieuwe machines 
kwamen. De Linotype werd omgebouwd 
om door middel van ponsbanden zetsel te 
vervaardigen. En zoals dat gaat, werden 
machinezetters vanaf toen ook overbodig. 
Snelle typistes werden ingezet om zetsel 
te vervaardigen. Het betekende het einde 
van een vierhonderdjarig ambacht. 

Op de zetterij van de Volkskrant waren 
de ontwikkelingen het gesprek van de dag. 
De toekomst was onzeker. De bedrijfslei-
der vertelde dat we straks met witte jassen 
aan zouden lopen. Och, hij wist ook niet 
wat er allemaal ging gebeuren. 

Onder de zetters leefden verschillende 
gedachten hoe het zou kunnen worden. 
Een idee was dat de krant uit de televisie 
zou kunnen komen door middel van een 
daartoe bevestigde rol speciaal krantenpa-
pier, als een soort huisdrukkerij. Hoe kin-
derlijk was die gedachte achteraf bezien. 

Typerend was dat de gedachten uitgingen 
van het verdwijnen van de drukkers maar 
niet van de zetters, een grandioze zelf-
overschatting. De ontwikkelingen gingen 
verder en de eerste computers verschenen, 
die in beperkte mate zetsel produceerden. 

Zetters die aan advertenties hadden ge-
werkt, brachten nu op de kopij alleen nog 
maar codes aan en de typistes zorgden er 

voor dat de computer de advertenties uit-
spuwde. De Linotype-zetmachine kon niet 
achterblijven en die werd omgebouwd om 
zogeheten fotozetsel te produceren, tek-
sten op fotopapier. Omslachtig, weinig 
productief. 

Advertenties werden door de computer 
op papier aangeleverd. Van de adverten-
tiepagina’s werden dan clichés gemaakt 
– en daarvan weer matrijzen en loden 
rondstypes, welke laatste op de drukpers 
werden gemonteerd. Zo werden destijds 
tekstkolommen vervaardigd zowel in lood 
als op papier. Het betekende een splitsing 
van de paginaproductie. 

Vervolgens kwamen er beeldschermen; 
daar werden de overgebleven machine-
zetters aan gezet. Die werden geleidelijk 

vervangen door – goedkopere – typistes. 
Einde machinezetterij. 

De zetmachines werden gedemonteerd.
Niemand wilde ze nog overnemen, ze ver-
dwenen in de smeltoven. 

Door al die ontwikkelingen kwam ook 
het drukproces zelf onder druk. Het zoge-
heten fotozetsel ging naar de ‘koude’ op-
maak, waar de pagina’s in elkaar geplakt 
werden. Het was veel en omslachtig werk. 

De ontwikkelingen betekenden het einde 
van de hoogdrukrotatietechniek. De off-
setdruk als vlakdruksysteem kwam ervoor 
in de plaats. In een tijdsbestek van enkele 
jaren was het gedaan met een complete 
druktechniek.

Bij het verschijnen van de offsetpersen 
waren de zetmachines, de correctoren, de 
opmaak, de cliché-afdeling, de rond stype-
gieterij verdwenen en daarbij ook de typo-
grafen als de vaklui. Een hele groep vak-
kundige en goedbetaalde werknemers was 
overbodig geworden. Het betekende een 
enorme besparing van kosten. De druk-
kers bleven, zij werden omgeschoold naar 
het bedienen van moderne offsetpersen. 

Op de computer waren inmiddels pro-
gramma’s ontwikkeld om in het beeld-
scherm pagina’s op te maken. Dat ging 
de redactie doen. Moeten we daarom 
treuren? Ja en nee. Ja, omdat daarmee een 
mooi, oud ambacht verdween. Nee, om-
dat de krant er mooier, veel mooier uitziet. 
Leg een oude, in lood opgemaakte krant 
naast een moderne en u ziet het verschil. 

Nieuwe bedreigingen voor de druktech-
niek kondigen zich al aan. De printer, zon-
der de traditionele inkt en met veel kleuren 
heeft talrijke kleine en grotere drukkerijen 
de nek omgedraaid, ze zijn er niet meer.

Kas Kemper 



Opmaker Cees de Hoog zet aan het steen het loden zetsel in de vorm op aanwijzing van 
redacteur Radboud Kuitenbrouwer.                                 Foto Wim Ruigrok

Een batterij van zetmachines en evenzoveel zetters waren nodig voor het omzetten van 
kopij in loden zetsel.                  Foto Wim Ruigrok
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Op de linker foto Anneke Mobron tussen ‘de meisjes’ van het secretariaat. Van links af: Margot Knibbe, Annet Neve, Janine Kieft, 
Anneke Mobron, Martine Rasing, Wendy Gans, Mieke van de Heuvel.            Foto Rita Smit

Anneke Mobron ging te vroeg 
en kwam bijna nog te laat
Volgens haar broer, een van de sprekers 

op zaterdag 7 juli bij de uitvaart van 
Anneke Mobron, zou onze oud-redactie-
secretaresse vermoedelijk het hardst heb-
ben gelachen over wat er op die warme 
middag op begraafplaats De Nieuwe Oos-
ter gebeurde. Het schema liep uit. Files. 
De hoofdpersoon, Anneke zelf, verscheen 
te laat op haar eigen begrafenis.

Anneke Mobron kon inderdaad heel hard 
en vooral veel lachen. Ze stond opgewekt 
in het leven en zo hebben velen van ons 
haar ook meegemaakt op de redactie. An-
neke wilde graag de 70 nog halen, maar 
strandde op 69-jarige leeftijd, acht jaar na-
dat ze de Volkskrant had verlaten.

Veel reden om te lachen had Anneke de 
laatste maanden niet en toch deed ze dat, 
zo bleek uit de verhalen op de begraaf-
plaats. In februari van dit jaar werd ze (on-
geneeslijk) ziek. Al jaren eerder verloor ze 
een oog aan kanker. In 2005 trof haar de 
zwaarste klap. Een auto-ongeval maakte 
een einde aan het leven van een van haar 
twee zoons.

Dat laatste drama kwam soms, heel ter-
loops, ter sprake op de plek waar ik An-
neke ter redactie het meest ontmoette: 
het rookhok. Daar komen allerhande on-
derwerpen voorbij en zo ook ‘verkeer’ en 
daardoor ook dat ongeluk. Met Anneke 
in het rookhok werd er voor het overige 
vooral gelachen. 

Haar Amsterdamse tongval droeg bij aan 
de opgewekte stemming. Oud-secretares-
se Martine Rasing sprak op 7 juli ook tij-
dens de uitvaart en ze memoreerde hoe er 

ook een politiedelegatie ter redactie werd 
rondgeleid. Anneke’s oog viel op één van 
de gasten en met die kenmerkende luide 
stem galmde het plots over de redactie: 
‘Tjesus! Als dat geen pot is weet ik het 
niet meer…’ En, voegde Martine daaraan 
toe, ‘vervolgens realiseerde ze zich dat ze 
het misschien iets te hard had geroepen.’

Anneke was van eind 1980  tot mei 2010 
aan het krantenbedrijf verbonden. Eerst 
als secretaresse voor de koepel de Pers-
combinatie, de laatste acht jaar als een 
van onze redactiesecretaresses. Voorma-
lig stadsverslaggever Willem Beusekamp 
en ik hadden aan Anneke niet alleen een 
goede secretaresse maar op enig moment 
ook een goede bron. 

Anneke woonde, alvorens ze na haar 
pensionering naar Purmerend verhuisde, 
in Osdorp. Daar wonen niet veel Volks-
krantmensen. Maar er speelt regelmatig 
‘iets’ waarvoor de Volkskrant ook belang-
stelling heeft. Willem en ik werden in het 
rookhok bijgepraat door Anneke en ver-
wierven zo achtergrondinformatie over dit 
stukje Amsterdam-West.

In mijn herinnering hebben we Anneke 
‘uitgegeten’ – Willem en ik mochten als 
redacteuren aanwezig zijn, vermoedelijk 
vanwege gedeelde passies (lachen, tabak, 
wijn) – op een mooie doordeweekse dag, 
ergens in de Jordaan. Anneke vertelde 
over haar nieuwe leven. Pensionado, op 
weg naar Purmerend. Helaas heeft dat 
nieuwe leven maar kort geduurd.

Marcel van Lieshout

Kas Kemper, voormalig loodzetter, 
kwam onlangs weer in ons gezichts-
veld. Hij is intussen 95 jaar geworden 
Vanaf 1950 werkte hij bij de krant als 
zetter en opmaker. Hij duikt met onver-
holen genoegen in zijn herinneringen en 
schrijft  ze net zo makkelijk op. 

Uit het lood
           

De jaren 60 en 70, vorige eeuw. Dat 
waren roerige tijden. Ook bij ‘de 

techniek’ van de Volkskrant. Die had 
ruzie met de directie. 
Op het menu van de kantine stond kip, 
in plastic verpakt. Even in heet water 
en klaar was kip. Maar een directie 
moet vaak ingrijpende beslissingen 
nemen. De kip moest, om onopgehel-
derde redenenen, van het menu af. 
Maar het technisch personeel pikte dat 
niet.

‘Is kip te luxe voor ons?’ was de 
kreet. Geen kip? Morgen geen krant! 
Zo, dat was gezegd. Ultimatum.

De avond- en nachtdienst verliepen 
zoals altijd met de gebruikelijke span-
ning bij het zakken van de krant. De 
eerste kranten kwamen ‘boven’, op de 
redactie. Niks aan de hand.

Maar opeens, paniek, de persen ston-
den stil. Geen kip, geen papier! Het 
was aangekondigd. De papierkelder 
staakte. Het duurde slechts een kwar-
tiertje, maar het punt was gemaakt.

De kip kwam weer op het menu maar 
ze viel er al gauw zelf weer van af. Niet 
te vreten.

K.K.
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‘Stervensheet’ was afgelopen weken de 
kwalificatie voor het klimaat in het 

INIT-gebouw, waar de Volkskrantredac-
tie zetelt. Op sommige plekken wel dertig 
graden, volgerns ingewijden. Oudgedien-
den die in het oude Volkskrantgebouw aan 
de Wibautstraat hebben gewerkt, moet dat 
bekend voorkomen.

Bij INIT mochten de dakramen niet open 
omdat ooit de binnenstraten onderliepen 
toen er plotseling een plensbui naar bene-
den kwam. Maar onlangs stond een heel 
leger monteurs op de stoep, die de inblaas 
op 14 graden zetten, de dakluiken van de 
klimaatgevel open deden en de dakramen 
boven de straten.

Maar de jongste berichten verluiden dat 
de hitte nog om gek van te worden is.

En alle deuren moeten dicht blijven.

Marcel van Lieshout reageerde voor de 
Volksknar met een Stekel:

‘Wij klagen altijd over het weer dus in 
lijn met die traditie: wat moet de man dan 
wél doen nu de temperatuur zo oploopt? 
Buiten zie je bij die andere sekse van al-
les, maar ernaar fluiten wordt tegenwoor-
dig beboet. Zinspelen, laat staan aanraken, 
is helemaal uit den boze want mooi dat ik 
mezelf niet op #Metoo wil terugvinden.

Woensdag hield ik op onze redactie, 
waar het klimaat niet te beheersen is, per 
ongeluk iets te lang de deur open voor een 
vrouwelijke collega. Mag niet, die inge-
bakken galanterie. 

Deuren dicht vanwege dat klimaat! 
Enfin, vrij naar wijlen Martin Brill, ge-

noeg geklaagd. 
Mag rokjesdag vandaag de dag nog?’

Stervensheet

Peter Winnen en gastheer Tjerk Gualthé-
rie van Weezel.          Foto Jacques de Jong

‘Er werd sociaal gereden’, was de conclu-
sie van de koersdirectie na afloop van de 
Hel van het Groene Hart, jaarlijks fiets-
evenement voor de redactie van de Volks-
krant en aanverwant. Vijfentwintig man 
en vrouw verschenen zaterdag 13 juni 
aan de start op het adres van Tjerk Gu-
althérie van Weezel in Abcoude.

Bijzondere gast was Peter Winnen (60), 

sinds enkele maanden columnist bij 
Sport, tweevoudig winnaar van de Tour-
etappe naar de top van de Alpe d’Huez in 
de jaren tachtig. Van oorsprong onderwij-
zer, tegenwoordig schrijver en spreker. 
Hij weerde zich kranig tegen de druis-
tige jeugd van de krant. Maar bij de twee 
sprints onderweg was er geen houden 
aan. Hij bleef in de buurt van de oudste 

deelnemer (79). Het ging trouwens hard 
zat (gemiddeld 28 km/u over 100 km).

Halverwege was er een lunch bij kunst-
atelier De blauwe Meije, halverwege 
Woerdense Verlaat en Bodegraven. Bin-
nen vijf uur was de club terug in Abcoude. 

Op de foto Peter Winnen op de voorste 
rij, tweede van rechts.

Foto Redactie

Peter Winnen gast in toer de Volkskrant


