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Hamburgers
AL vierenzeventig jaar lees ik een boek als ik niets beters te

doen heb. Ik ben vorige maand tachtig geworden – ja, dank
jullie wel – en heb in al die jaren veel, soms heel veel gelezen.
Een tĳd lang heb ik zelfs voor mĳn brood gelezen. Het begon
me toen te interesseren of er meer mensen waren zoals ik. Ik
was benieuwd of ik daarover meer te weten zou komen als ik op
hun taalgebruik en gedrag zou letten.

Elke dag verzamelde ik nieuw materiaal,
maar conclusies waren niet eenvoudig. Soms
zat ik uren te puzzelen. Lás die man nou of
niet? Als je er zo uitzag en zo sprak… nee…
dat was geen lezer. En die vrouw… met dát
haar…?
Vooroordelen, zeker, maar nog meer zat mĳn eigendunk de

waarheid in de weg. Als lezer wist ik alles al, en beter dan an-
deren. Als zĳ mĳ niet begrepen, kwam dat doordat ze niet la-
zen.
Niettemin stelde ik na verloop van tĳd vast dat steeds minder
mensen lazen. Niet per se heel goede boeken, maar gewoon de

krant bĳvoorbeeld. Het was zo erg dat ik in 1971 verslag deed
van mĳn bevindingen. Er werd met instemming op gereageerd.
Velen hadden dit ook al geconstateerd en lieten weten dat er
nodig iets moest gebeuren. Nederland verloederde.
We zĳn nu een halve eeuw verder, maar sindsdien heeft nie-

mand het tĳ kunnen keren. Het zal ook Arjen Lubach, die als su-
perieure lezer toch tot veel in staat is, niet lukken, hoewel ik
blĳ ben dat hĳ de kat de bel heeft aangebonden.
Men heeft het probleem gemakzuchtig 15-jarige scholieren in

de schoenen geschoven, maar op grond van mĳn
jarenlange onderzoek durf ik wel te beweren dat
het de schuld is van hun ouders die zelf met let-
ters bedrukte bladzĳden mĳden als de pest.

Gelukkig daagt er een oplossing. De organisatie
die in Nederland krachtdadig de consumptie van
het boek propageert, heeft het ei van Columbus

gevonden. In Amerika. Bĳ de McDonald’s. Te beginnen in de Kin-
derboekenweek krĳgen kinderen bĳ deze multinational bĳ elke
hamburger een boek. Dat wordt smullen.
Dom, dom, dom, dat wĳ lezers zoiets niet eerder hebben

bedacht.
Willem Kuipers wiewiewie.nl

O p pagina 89 staat een foto, die ook
nog steeds in Hesp hangt, van vier
in hun tĳd zeer prominente Volks-

krant-redacteuren in hun vaste hoekje bĳ
Hesp: Hans Goessens, Henk Huurde-
man, Bob Groen enHarry Lockefeer. Ze

werden respectievelĳk 53, 67, 52 en 68
jaar oud. Geen zeventiger te bekennen. Dat
is jong. Peter-Paul: ‘Dat is vrees ik niet he-
lemaal toeval. Het bezoeken van dit eta-
blissement was niet helemaal zonder risi-
co. Het kernproduct hier was alcohol. Dat

kun je bescheiden nuttigen, het kan ook
wat minder bescheiden. In het laatste geval
neemt volgens statistici je levensver-
wachting een stukje af. Dat zou hier het ge-
val geweest kunnen zĳn. Al sluit ik an-
dere oorzaken niet uit natuurlĳk. Jour-

Peter-Paul de Baar (68), als journa-
list-historicus 29 jaar hoofdredac-
teur geweest van Ons Amsterdam,
medeoprichter en bestuurslid van
het Theo Thĳssen Museum, schreef
ter gelegenheid van het 125-jarig
bestaan en de overgang naar een
nieuwe eigenaar het voor velen
herkenbaar geïllustreerde boek
Café Hesp, parel aan de Amstel, in
Volksknarkringen beter bekend als
‘het bĳkantoor’. Dit verhaal wordt
een beetje een thuiswedstrĳd: als
eerste interviewde Peter-Paul, in
Hesp, voor deze petite histoire
Maurits Schmidt; als eerste inter-
viewt Maurits Schmidt nu Peter
Paul, in Hesp, over het resultaat.
Het zal geen verwondering wekken
dat het accent ligt op één vaste
kern onder de bezoekers van Hesp:
de Volksknarren zelf.

Veel Volkskrantjournalisten genoemd in de geschiedenis van Hesp

De Baar: ‘Tóch elke dag weer een krant’

�

Peter-Paul de Baar in Hesp geïnterviewd door Maurits Schmidt. Foto Jacques de Jong
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nalistiek op zich is een vermoeiend be-
staan.’

De hoofdredacteur van de Volksknar is
80-plus. Jacques de Jong, aanwezig als fo-
tograaf: ‘Maar ik had als eindredacteur
ook niet zo’n enerverend bestaan. Ik kwam
wel eens in Hesp: alleen na de nachtdienst
op vrĳdag.’

We kunnen wel vaststellen dat de huidige
Volksknarren de quantité innégligeable
vormden in de glorietĳd. Peter-Paul: ‘Dat
klopt. Net iets meer dan die van Het
Parool, aanzienlĳk meer dan die van
Trouw waren de Volkskrant-journalisten
een zeer harde kern tussen pakweg 1965 en
2000. Toen was het al een aflopende zaak.
Dat had ook te maken met schuivende leef-
patronen van journalisten. Al ruim voor
het vertrek naar het INIT-gebouw nam
eind jaren negentig het kroegbezoek onder
journalisten gigantisch af door de verande-
rende man-vrouwverhoudingen. De tĳd
dat de mannen hier in het café tegen tien
uur ’s avonds naar de telefooncel waggel-
den die daar toen nog naast de tap stond
met ‘schat, ’t loopt een beetje uit!’ was
zo’n beetje voorbĳ; dat kon je niet meer
maken. Daarnaast steeg het aantal vrouwe-
lĳke journalisten, die naast hun journalis-
tieke baan er een huishouden bĳ hadden.
Die haalden hun mannen wel naar huis.
Bovendien gingen die van Trouw al gauw
naar De Ysbreeker, en een deel van de Pa-
roliebollen naar Leentje.

In het begin van het boek gaat het over de
gedetailleerd uitgeplozen familiegeschie-
denis van Hesp. Daarna schuift het verhaal
langzaam naar het café, dat al voor de
Tweede Wereldoorlog functioneerde,
vooral als buurtkroeg. Peter-Paul: ‘Over

die tĳd was het moeizaam informatie ver-
zamelen. Eigenlĳk alleen twee broers
Hesp, en een enkele ober uit die tĳd kon-
den er nog wat over vertellen. Jan Bank,
Victor Lebesque kunnen zich Bolle Wil-
lem nog herinneren. In wat je dan noemt de
Volkskrant-tĳd waren er de legendarische
Martin, heel erg dood, Hans, ook overle-
den, Flip, en Han van Beek, de latere eige-
naar. Wat Hesp in de jaren zeventig ook
aantrekkelĳk maakte was het artistieke
volk dat er aanspoelde, zoals van de Insek-
tensekte, het Deskundologies Laboratori-
um. Hesp was ook de plek voor de nazit
van begrafenissen: Hendrik de Jong, Bob
Groen. Bĳ de laatste was Bobs vriend Ed

van Thĳn aanwezig,
die tegen middernacht
riep: ‘Jongens, dit is
zo leuk, dat moeten
we vaker doen.’

Peter-Paul is tame-
lĳk streng over som-
mige personen. ‘Han
van Beek komt er wat
wisselend af zal ik
maar zeggen. Zĳn
tweede vrouw Sylvia
al helemaal. Maar ik
heb haar door Han
weer laten verdedigen
in de tekst. Ik kan me
voorstellen dat ze er
wat ongelukkig over
is. Maar sommige
dingen kan je niet he-
lemaal onder tafel
banjeren. Ze heeft het
caféleven in Hesp
toch jarenlang ‘beïn-
vloed’. Er is een ko-
lossale reeks stamgas-
ten afgehaakt in haar
tĳd. Vraag maar aan

Henk Schiffmacher die daar nu weer zit,
maar jarenlang Hesp meed.’

Heeft Peter-Paul nog wat nieuws opge-
stoken over het Volkskrant-volk? ‘Vooral
– ik wist dat al wel een beetje – de verwon-
dering: hoe is het in godsnaam mogelĳk
dat die krant nog elke dag uitkwam? Een
enkele redacteur hield kantoor in Hesp en
ontbood er zĳn collega’s. Vóór de twaalf-
uursvergadering gingen groepjes redacteu-
ren al voorvergaderen in Hesp, daarna eva-
lueren in Hesp, en na een pilsje tĳdens het
doornemen van de post en een beetje
schrĳven ter redactie, verder vergaderen in
Hesp. Maar dat was natuurlĳk wel een klei-
ne minderheid op het grote geheel. Chef
Dag Ad Overeem passeerde huiswaarts
fietsend Hesp met afgewend gezicht.’

Heeft de studie tot nog meer inzichten
geleid? Peter-Paul: ‘Dat het bedrĳf Hesp
zoveel omvangrĳker was dan alleen de
kroeg. Dat wist ik vooraf niet, nauwelĳks.
Hier aan de overkant, in de Overamstel-
straat één geschakelde reeks Hesppanden:
limonadefabriek, opslag, paardenstal, ga-
rage, jeneverstokerĳ, distilleerderĳ, hier-
naast slĳterĳ, later restaurant. Nee, geen
bierbrouwerĳ.’

Peter-Paul is zelf nooit stamgast van
Hesp geweest. Eerder van De Engelse
Reet, De Zwart, Kalkhoven. Had hĳ daar
geen boek over moeten schrĳven? ‘Tja,
voor dit boek werd ik gevraagd. Door de
nieuwe vastgoedeigenaar van dit pand,
Kees Hesselmans, die na de overname van
Han van Beek iets aardigs wilde doen voor
de nieuwe exploitanten, Andreas Wolff en
Jan Paul Bekkers van De Ysbreeker. Hes-
selmans benaderde Geert Mak, die al een
geschiedenis van De Ysbreeker had ge-
schreven, maar die nu, druk met Europa,
naar mĳ verwees. Ik ben er uiteindelĳk an-
derhalf jaar mee bezig geweest.’

Maurits Schmidt

⊳

Foto uit het boek Hesp: Ischa Meĳer en Rob Wout
(Opland) doen een act voor Francine Wout (rechts)
voor de deur van het café. Foto Wim Ruigrok

Peter Paul de Baar met zĳn boek in Hesp. Foto Jacques de Jong
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Café Hesp speelt een kleine rol in
het autobiografische boek van Mar-
tin Rep Ook voor Dames, dat hĳ in
2013 schreef voor kinderen en
kleinkinderen. Hieronder een frag-
ment.

R oelf Ridderikhoff stak zĳn bier-
glas omhoog. ‘Proost’, zei hĳ.
‘Gezondheid’, toostte ik terug. Het

geroezemoes om ons heen klonk luider
en luider. Roelf had mĳ meegenomen
naar café Hesp, waar een groot deel van
de Volkskrant-redactie verzameld was
om nog even de dag door te nemen. Iets
verderop stond binnenlandcollega Peter
van den Berg, een glas rode wĳn in de
hand, te praten met chef-nacht Jan van
Capel: zachte stem, een gezicht vol groe-
ven en een kop met grĳze krullen.

Het was mĳn eerste week bĳ de Volks-
krant, januari 1984. Roelf wĳdde mĳ in
in de geheimen van de binnenlandredac-
tie; hĳ zei het bĳna letterlĳk zo. Les één:
de eindredacteuren dekten elkaar altĳd.
Het was: wĳ tegen de rest. En hĳ, Roelf,
was een van de weinigen die de gehei-
men van het koppenmaken voor de krant
wist. ‘Ik zal je ze binnenkort vertellen’,

sprak hĳ op samenzweerderige toon 'Ben
benieuwd’, zei ik. Maar daar kwam Har-
ry Lockefeer op me af.

‘En, hoe bevalt het onze nieuwe colle-
ga?’ vroeg hĳ vriendelĳk. ‘Je ziet, ik sta
hier ook gewoon maar een biertje te drin-
ken met de redactie. Hier bĳ Hesp is
iedereen gelĳk.’ Het geluid van de wind
die hĳ op dat moment liet vliegen, ging
verloren in het achtergrondgeroezemoes.

Dat was mĳn inwĳding in Hesp. Heel
vaak ben ik er in mĳn Volkskrant-jaren
niet geweest. De rekening die je na een
uurtje pilsen kreeg voorgeschoteld klopte
zelden. De collega’s van Het Parool me-
den de kroeg, in hun plaats kwamen er
steeds meer en steeds vaker snelle recla-
mejongens. Het gebral van collega’s ging
me tegenstaan, al waren er soms mooie
avonden. Tĳdens zo’n zeldzame avond
waren de gesprekken flamboyanter en in-
spirerender dan ooit tevoren. Wĳ wisten

precies wat de krant fout deed en hoe het
beter zou moeten. De collegialiteit was
groot.

Ik was met de trein en hield de klok
goed in de gaten, maar ik liet de ene na
de andere intercity naar Amersfoort ver-
trekken.

'Bob Groen gaat ook altĳd met de taxi
naar huis’, zei Peter van den Berg, met
net een vers glas rode wĳn in de hand.
'Dit is werken, Johnny! Goed voor de
teamgeest.’ Ik was het helemaal met hem
eens. Pas tegen één uur leek het mĳ tĳd
om te vertrekken. Ik liet een taxi komen.

‘Waar naartoe, heer?’
‘Leusden. Ik wĳs de weg wel.’
Het was een mooi ritje voor de chauf-

feur. Leusden kende hĳ niet en hĳ zette
grote ogen op toen wĳ de A1 bĳ Amers-
foort verlieten en het dorp binnenreden.
Hier lagen aan weerszĳden van de weg
nog flinke hopen sneeuw, terwĳl het in
Amsterdam deze winter totaal niet ge-
sneeuwd had.

De rekening was flink: ruim 121 gul-
den.

De volgende dag leek het me toch een
minder goed idee die kosten bĳ de krant
te declareren. Het verhaal heeft nog lang
deel uitgemaakt van het vaste repertoire
in Hesp. Thuis moest ik diep door het
stof.

Martin Rep

Van Hesp naar huis per taxi

Het café was lange tĳd de plek waar de redactie afscheid nam van vertrekkende collega’s. Op deze foto uit 1986 is Lucy Prĳs
(links onder) aan de beurt. Zĳ keerde later terug bĳ de krant en vertrok opnieuw en definitief in 2001. Foto Wim Ruigrok
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Dam
Zo, daar zaten we dan. Op de steentjes van de Dam voor
het Nationaal Monument, uitkĳkend op het Koninklĳk
Paleis. Juli 1969. Klaar voor een nachtje. Amsterdam was
het hippiecentrum van de wereld. Met honderden tegelĳk
sliep langharig, werkschuw tuig uit alle windstreken op
de Dam. De Telegraaf sprak er schande van.

Zo’n avontuurtje moesten wĳ ook maar eens
meemaken. We waren weliswaar geen toeristen, gewoon
inwoners van de stad en aankomend verslaggevertje van
het jongerenblad Billy Shears.

Op naar de Dam, fiets op slot in het Beurspoortje en
enigszins beschroomd met een legerslaapzak van Loe
Lap onder de arm naar de plaats waar het allemaal
gebeurde. Het Nationaal Monument.

Eerst even wat rondkĳken: Toch wel een aardige blik
op het Paleis, de Nieuwe Kerk, links de Groote Club en
rechts de Bĳenkorf. We werden meewarig bekeken, want
hoewel het zomerachtig weer was, hadden we ons in een
bontjas gehesen, afkomstig van het Waterlooplein.

Voorbĳgangers schudden afkeurend het hoofd, hoe was
het mogelĳk dat mensen van voor in de twintig al zo gek
waren. De stroom kĳklustigen kwam van twee kanten:
een uit de stad vanaf het Rokin en de andere van het
Centraal Station. Later op de avond volgden de late
bioscoopgangers, vervolgens de kroegtĳgers, dan de
remisetrams die vanaf het CS vertrokken en pas daarna
viel hartje Amsterdam echt in slaap.

De bontjas deed dienst als grondzeil. Wel handig, want
het liggen op die steentjes viel vies tegen. Links of rechts
op de zĳ was geen doen, veel te hard, dus het was op de

rug, starend naar boven, waar
nog net het topje van de 22
meter hoge pyloon van het
monument zichtbaar was. Het
spĳkerjack met de schoenen daaronder
diende als kussen. Oh, wat duurde het lang
voordat de klok van het Paleis weer een nieuw uur sloeg,
twee uur, drie uur, eindelĳk vier.

In ons gezelschap bevond zich een Damschreeuwer. Om
het kwartier riep hĳ: ‘Een lul of een koekie, de koekies
zĳn op.’ Niemand reageerde. Lagen er uitsluitend
buitenlanders, wie de banale tekst ontging? De
schobbejak herhaalde zĳn trouvaille om het kwartier,
maar elke reactie bleef uit. Toen hĳ voor de zoveelste
keer zĳn riedel over het plein liet weerklinken, kaatste
iemand richting Bĳenkorf terug: ‘De lullen zĳn op.’ Er
volgde besmuikt gelach. De schreeuwlelĳk trok
ontgoocheld aan zĳn stutten.

Net op het moment dat de slaap toch leek toe te slaan,
bĳ het gloren van de dag, verschenen de mannen van de
Stadsreiniging om de Dam en de trappen van het
monument schoon te spuiten. Ze tikten de argeloze
slapers geduldig op de schouder en maakten hen duidelĳk
dat het plein ‘schaun’ gemaakt moest worden.
Schoorvoetend werd aan het verzoek in te pakken
voldaan. Binnen een half uur was de Dam leeg en begon
de dagelĳkse schoonmaak.

Licht geradbraakt tegen een uur of zes op het fietsje
naar huis. Daar wachtte alsnog een echt bed.

Goed onthouden deze nacht, was de laatste gedachte
voor het indommelen. Want over ruim vĳftig jaar moet
dit een stukje worden voor de Volksknar.

Peter van den Berg


