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Vrĳdag 11 december is, te
volgen via livestream,
Waldemar Post uitgeleide
gedaan in de Rode Hoed te
Amsterdam. Hĳ was niet
alleen illustrator, maar
werkte ook intensief mee
aan een nieuwe vormge-
ving van de krant. Willem
Ellenbroek roemt de ver-
diensten van een bĳzonde-
re kunstenaar.

We kennen allemaal Waldemar
Post het langst van ons allen. Het
geldt voor ieder van ons. Toen

wĳ bĳ de krant kwamen (ik in 1969) zat
hĳ er al jaren. In meerdere opzichten was
Waldemar zelf ‘de krant’, het gezicht er-
van. Hĳ was er in 1957, nog aan de Nieu-
wezĳds, begonnen als toneeltekenaar. On-
der Jan van der Pluĳm werd hĳ de vaste
illustrator en vormgever van de krant. Hĳ
maakte van een traditioneel vormgege-
ven, ouderwetse, rommelige krant met
zĳn vele smalle kolommen en wirwar aan
duffe kadertjes, een frisse, moderne krant,

die het nieuwe elan uit-
straalde waarnaar de re-
dactie op zoek was.
Zĳn ontwerp toonde aan

de buitenkant wat de krant
toen in de jaren zestig en
zeventig inhoudelĳk door-
maakte: een enorm proces
van vernieuwing en ver-
jonging. Van een katho-
liek dagblad in een ver-
zuilde wereld, groeide de
Volkskrant uit tot een
onafhankelĳke, vooruit-
strevende krant in een
land dat ook snel aan het
veranderen was. Met een
redactie die zich in hoog
tempo verjongde.
Waldemar Post gaf dat

revolutionaire proces een
gezicht. Niet alleen in de
opmaak van de krant, in
van alles zat Waldemars
hand, zoals in de affiches
en intekenbiljetten, die
vaak zo inventief en gees-
tig waren dat ze de jaloe-
zie opwekten van profes-
sionele reclamemakers. (Ik heb ze daar
toen wel over horen mopperen, een paar
grote reclamebureaus waren naaste buren
in de Wibautstraat, dat ze door Waldemar
een mogelĳke opdracht misliepen.)

Een van zĳn affiches werd toen ook be-
kroond, door zĳn collega-vormgevers nog
wel, verenigd in de Art Directors Club
Nederland: ‘Luns voor ontbĳt?’, met als
tekst ‘Lees alles over politiek in de
Volkskrant’. Het was – ook nog eens hu-
moristisch uitgedrukt – de ultieme ver-
beelding van het klassieke vormgevers-
credo Less is more. Eén haaltje, twee
kringetjes met stip, vier sprietjes! Et
voilà: een volmaakt portret van toenmalig
minister Joseph Luns van Buitenlandse
Zaken als gekookt eitje bĳ het ontbĳt.
Ook in ander opzicht was Waldemar het

gezicht van de krant, als bindend element
op feesten en partĳen, de hoogtepunten in
het collegiale leven op de redactie. Als ie-
mand met pensioen vertrok of een jubile-
um vierde, kon hĳ erop rekenen dat Wal-
demar op het feest verscheen met zĳn tra-
ditionele cadeau: een treffende karikatuur
van de gelauwerde. Er werd naar uitgeke-

ken als naar een lintje op Koningsdag, let-
terlĳk. Zo’n getekend portret van Walde-
mar werd ervaren als de ultieme bekro-
ning van een carrière.

Waldemar Post was net afgestudeerd
aan de Kunstnĳverheidsschool, voorloper
van de Rietveld Academie, toen hĳ bĳ de
Volkskrant begon als toneeltekenaar. Fo-
tograferen was het in het theater nog ver-
boden, flitslicht verstoorde de voorstel-
ling. Voor zĳn toneeltekeningen kreeg hĳ
een geeltje. Hĳ was vrĳ kunstenaar en
had in de krant een vaste opdrachtgever,
maar van die vĳfentwintig gulden kon hĳ
niet leven.

Mode- en reclamefotograaf Paul Huf
zag in hem het ideale mannenmodel en zo
zien we Waldemar in die jaren reclame
maken voor van alles en nog wat dat toen
hip en trendy was, van strĳkvrĳe over-
hemden tot kleine sigaartjes.
Op een van die sessies werkte hĳ met

het toen beroemde model Puck Hendriks
als vrouwelĳke tegenhanger. Ze werden
verliefd, trouwden en kregen twee kin-
deren, Nils en Liza May.

Waldemar Post, stĳlvolle vernieuwer
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Hĳ heeft in de jaren die volgden voor
vele bladen gewerkt, HP/De Tĳd, Opzĳ,
Vrĳ Nederland, Avenue, Vara-gids en
Playboy. Hĳ maakte theateraffiches en -
programma’s, boekillustraties en boek-
omslagen. Hĳ was jarenlang de vaste
vormgever van Toneelgroep Centrum. De
affiches die hĳ voor het theater maakte,
horen tot de hoogtepunten in zĳn werk.

Zĳn werkterrein was breed en veelzĳdig,
net als zĳn lĳst van opdrachtgevers waar
een gerenommeerd instituut bĳ kwam.
Het wassenbeeldenmuseum Madame Tus-
sauds stelde hem aan als vormgever voor
het nieuwe filiaal in Amsterdam. Zĳn
werk beviel zo goed dat hĳ ook werd
gevraagd voor de vormgeving van de
hoofdvestiging in Londen. Hĳ was inmid-
dels in vaste dienst, de krant leende hem
toen een tĳd uit aan Londen.
Het gaat hem goed in die jaren. Hĳ is de

tekenaar, illustrator, affichemaker en de
vormgever geworden die hĳ wilde zĳn.
En ook nog docent aan de opleiding waar
hĳ vroeger zelf les had gekregen, de Riet-
veld Academie.
Dan voltrekt zich in zĳn persoonlĳke le-

ven een drama. Bĳ zĳn vrouw Puck werd
kanker geconstateerd. Ze overleed in
1974. Vele jaren later kwam Aggie Nieu-
wint in zĳn leven;
ook zĳ kregen
twee kinderen,
Laura en Stefan.
Waldemar Post

miste de gave om politiek tekenaar te
worden, zoals Opland en Frits Müller. Hĳ
had dat columnistische talent gewoon niet.
Hĳ was de illustrator die het van opdrach-
ten moest hebben, met een technisch ver-
mogen dat getuigde van eenzame hoogte.
Hĳ kende als tekenaar en affichemaker
zĳn klassieken, de grote affichemakers en

tekenaars in het Frankrĳk en Engeland
van de negentiende eeuw. Hĳ stond
midden in die rĳke traditie. Het was
zĳn voorland.
In 2008 waren zĳn leven en werk

onderwerp van een boek,Waldemar
Post, de laatste illustrator. Een echte
tekenaars tekenaar en van een
tentoonstelling in het Persmuseum, dat
niet meer bestaat. Het was een hoogte-
punt, hĳ ervoer het als een erkenning.
Als de kroon op zĳn werk.
Op zĳn verzoek werd het boek

vormgegeven door Anthon Beeke, de
tentoonstelling richtte hĳ zelf in. Zĳn
collega’s roemden in het boek zĳn vir-
tuositeit. Het was ook een beetje een
terugblik op een leven in dienst van de
krant. Hĳ heeft meer dan vĳftig jaar
voor de Volkskrant gewerkt.
Hĳ was legendarisch in het almaar

uitstellen om aan een tekening te be-
ginnen. Hĳ zocht, met het gevaar dat
de krant zou verzuipen, het ultieme
randje van de deadline op. Hĳ leverde
zĳn tekeningen in met vaak de sporen
van schroeivlekken op de achterkant. De
inkt of verf was nog nat als hĳ in de taxi
sprong die hem naar de Wibautstraat
bracht. Met een brandende aansteker
veegde hĳ langs de achterkant van de te-

kening om haar
versneld te la-
ten drogen.
Zĳn grote

passie waren in
die jaren zĳn getekende schrĳvers-
portretten. Vorig jaar schonk hĳ ze (meer
dan driehonderd) aan het Literatuurmuse-
um in Den Haag. Zĳn getekende portret-
ten zĳn heel erg des Waldemars: perfect
gelĳkend, dat zeker, maar er zit veel meer
in. Zĳn portretten vormen ook een com-
mentaar met een knipoog op het karakter

van de persoon in kwestie. Hĳ maakt zo
van een portret tegelĳk een karikatuur, als
een spottende uitvergroting van een eigen-
schap van het onderwerp. Daar was hĳ
een meester in.
‘Als het gezicht en de handen maar goed

zĳn’, zei hĳ eens over de hevige haast die
op het laatst ontstond om een prent op tĳd
klaar te krĳgen. ‘Gezichten en handen zĳn
het moeilĳkste.’ Misschien is dat zo, maar
wat hĳ voor mĳ als mooiste kon tekenen
zĳn de ogen. Kĳk naar zĳn portretten. Ze
kunnen vrolĳk kĳken, somber, ernstig,
verdrietig, verveeld, spottend en soms
zelfs uitgesproken verleidelĳk. Er is nie-
mand die dat zo kon als hĳ.

Willem Ellenbroek

⊳

Beeld uit de livestream van de uitvaart in De Rode Hoed, vrĳdag 11 december.
Omslag van het boek ‘De laatste illustrator’,
mederedacteur Willem Ellenbroek.

‘Als het gezicht en de
handen maar goed zĳn’
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De Club van de Onvolledige Gezinnen

De jaartallen weet ik niet precies meer maar we spreken over
de jaren zeventig. Waldemar was weduwnaar met twee kin-

deren en Erna van de Berg een gescheiden moeder van ook twee.
Ik was alleenstaand en had op zondag vaak de dochter van vrien-
den op bezoek. En toen besloten we op zondagmiddag naar het
zwembad in Amstelveen te gaan met de kinderen. Dolle pret en
na afloop kookte een van ons.

Al snel breidde deze Club van de Onvolledige Gezinnen zoals
we ons noemden zich uit met de nicht van Erna die juf was op
een basisschool en al veel kinderen kende. Deze Hannie nam
elke week een andere man mee. Sommige van die mannen begre-
pen de spelregels niet en bleven ook zonder Hannie komen.
Iedereen mocht trouwens een introducé meenemen en zo zĳn er
heel wat vrienden en collega’s een keer mee geweest met de
zwemclub. De vaste kern bestond uit minstens zeven kinderen en
zes, zeven volwassenen onder wie toenmalig Volkskrantmede-
werker Jan van Lieshout die alleen kwam als hĳ zĳn kinderen
dat weekend had.
We draaiden onze hand niet om voor een maaltĳd voor tien,

vĳftien man, maar Waldemar maakte er altĳd iets bĳzonders
van. Zoals hĳ ook zichzelf goed verzorgde. Hĳ kwam altĳd als
laatste uit de kleedhokjes want aan natte plakharen deed Walde-
mar niet. Ook na het zwemmen zag hĳ eruit om door een ringetje
te halen.

En toen ineens, na jaren, wilde Waldemar niet meer. Hĳ vond
dat onze zwemclub te veel het aureool had van de club van zieli-
ge mensen. Ik was verbĳsterd en teleurgesteld maar achteraf ge-
zien had hĳ gelĳk; het was tĳd voor iets anders. Op een zondag
ging ik alleen naar het zwembad, niet Amstelveen maar het Hei-
ligewegbad. En toen kwam de aap uit de mouw. Want wie lagen
daar in het water? Waldemar met zĳn nieuwe vriendin Aggie.
Niks zielig. En zo begon Waldemar aan zĳn tweede huwelĳksle-
ven, op de voet gevolgd trouwens door Jan van Lieshout, Erna
van den Berg, Hannie en twee andere leden die elkaar vonden op
onze legendarische zwemclub. Maria Hendriks

Schoolmeisjes
Waldemar leerde ik kennen toen ik veertien
was. Mĳn beste vriendinnetje had een beeld-
schoon zusje dat vier jaar ouder was dan wĳ en
ze werd omringd door interessante vrienden.
Schoolmeisjes waren wĳ met sokjes aan, en
die vrienden waren begrĳpelĳk totaal niet in
ons geïnteresseerd. Waldemar was een van de
aanbidders van het zusje. Vriendelĳk zoals hĳ
was, zei hĳ ons altĳd gedag als we de deur
voor hem openden. En we mochten - heel op-
windend - thee serveren voor het bezoek.
Jaren later vertelde Waldemar me dat het

nooit echt iets was geworden met het zusje.

Zĳn opvolger was Cees Nooteboom die toen
net zĳn eerste boek Philip en de anderen had
geschreven. Waldemar vonden we mooier en
aardiger maar Cees kon er ook mee door want
die had al een boek gepubliceerd.
Nooit kunnen vermoeden dat ik in mĳn latere

leven Waldemar en Cees nog zo vaak tegen
zou komen. Op De Kring, op de redactie van
de Volkskrant en nu voornamelĳk nog op be-
grafenissen. Het zusje trouwde op haar twin-
tigste met een Amerikaan, die we maar niks
vonden. Na het krĳgen van vier kinderen
scheidde ze. Dat hadden we dus als school-
meisjes al goed gezien.

Erna van den Berg

Corona

Het is voor het eerst in het vĳftienjarige bestaan van de
Volksknar dat er zo veel tĳd zit tussen twee edities. Voor mĳ

als samensteller wel een dingetje, een actueel dingetje. Want kort
na het uitkomen van nummer 350 begin november ging het leven
een totaal andere kant op. Eerst met twee pittige darmoperaties.
En ik was het ziekenhuis nog niet uit, of covid-19 sloeg toe.
Benauwd, lucht te kort. Test, positief.
De huisarts stuurde me onmiddellĳk per ambulance naar

Spaarne Gasthuis Haarlem. Vanaf dat moment ben ik vier weken
niet meer van de zuurstofslang af geweest. Dat betekende een
actieradius van drie meter, van het bed tot de wastafel. En voor
de rest liggen en staren en wachten op de volgende maaltĳd.
Dan raakt de buitenwereld ver weg. Geen benul van tĳd, alle

dagen hetzelfde, alle dagen hetzelfde uitzicht: tv boven het
voeteneinde, en buiten de grĳze, eentonige, mistroostige
hoogbouw van de Haarlemse wĳk Schalkwĳk. Met zo nu en dan
een vuurwerkbom.
Volmaakte hulpeloosheid en afhankelĳkheid, terwĳl het lĳf tot

dan toe toch aardig mee kon. Binnen weken was er weinig over
van spieren of vet. Slapte.

Dan pik je via de televisie Black Friday op. Er moet iemand
dringend iets in een schoen kunnen leggen. Dus naar de
koopgoot. Geen benul. De koopgootmassa weet volstrekt niet
waar ze mee bezig is. Ze kan het ook haast niet weten, want ze
heeft het niet gezien: piepende, hoestende, hĳgende, naar lucht
en leven happende patiënten.
Maar hoe fantastisch te zien wat er op de corona-afdeling

gebeurt. De ervaring van enkele weken is onuitwisbaar.
Verpleegkundigen melden zich van her en der om te komen

helpen aan het bed, het rooster heeft te kampen met structurele
onderbezetting. Mondkapjes maken iedereen onherkenbaar.
Maar hun dienstverlening is er niet minder om, ’s ochtends en
’s avonds en ’s nachts. Werkelĳk niets is hun te veel om het de
patiënt naar de zin te maken, of het nu gaat om de (vele) dage-
lĳkse controles, een paracetamolletje of een snee ontbĳtkoek bĳ
de koffie. ‘Het is ons werk.’
Mĳn les uit corona: nederigheid, geduld, dankbaarheid en

vooral diepe, diepe bewondering voor degenen die in de zieken-
huizen de beschaving overeind proberen te houden.
Ik mag blĳven. Hierbĳ gaat nummer 351, eerbetoon aan

Waldemar Post, altĳd mĳn favoriete tekenaar geweest.
Jacques de Jong

Waldemar als fotomodel.
Foto Wim Ruigrok

Minder bekend werk van Waldemar Post, particuliere collectie.



Zoutloos
Uit het Soedan-dagboek van sergeant Marius van den
Berkmortel: ‘Op vrĳdag 4 oktober 1974 voor de derde keer
naar Kutum, dat 108 km van ons basiskamp verwĳderd is.
Om 06.00 uur vertrokken en om 11.15 uur op de plaats van
bestemming. In vĳfeneenhalf uur 108 km rĳden is in
Soedan een topprestatie.
‘Na het lossen terug naar het basiskamp. Op deze rit

hadden we verslaggever Bert Steinmetz van de Volkskrant
bĳ ons. Door de hitte en hoogstwaarschĳnlĳk te weinig
drinken en het niet innemen van zouttabletten kreeg hĳ
onderweg een flauwte. Het gevolg was dat we na 18.00 uur
door moesten rĳden, omdat hĳ medische zorg nodig had.
Om 20.00 uur waren we terug op onze “basis”.’
Alsof ik in een tĳdmachine was gestapt, werd ik veertig

jaar later weer midden in de Sahel gedropt. Dat kwam door
een telefoontje van Ruud Schets, in de jaren zeventig
personeelsman van de Volkskrant. Maar inmiddels zat hĳ bĳ
de Werkgeversvereniging Uitgeverĳbedrĳf, samen met
Frank Obertop.
Obertop had als dienstplichtig chauffeur in 1974

meegedaan aan de operatie van een Nederlands militair
transportdetachement in de door honger geplaagde provin-
cie Darfur, en organiseerde een reünie. Bĳ de voorbereiding
kwam hĳ de dagboektekst tegen, misschien wist Schets uit
zĳn Volkskranttĳd wel wie die Steinmetz was. En
inderdaad. Om kort te gaan: of ik zin had ook naar die
reünie te komen.
In 1974 was ik 31, een gretige verslaggever die maar wat

graag mee op stap wilde met die soldaten in de woestĳn.

Nog zie ik mezelf vanuit de
cockpit van de Hercules de
landing meebeleven op die
stoffige vlakte, en dan de hartelĳke
ontvangst door majoor Piet Helmholt in
het tentenkamp tussen wit gespoten DAF-trucks
en kamelen.
Daar heb ik dus een memorabele nacht doorgebracht, na

die hele dag mee op transport. Inderdaad had ik het innemen
van die gore zouttabletten overgeslagen en waarschĳnlĳk te
weinig gedronken. De kolonne moest abrupt stoppen om mĳ
de Sahel te laten onderkotsen. Mĳn straf was een versnelde
rit vastgebonden op een brancard achter in de truck. Laat ik
zeggen: de Sahara is niet geasfalteerd.
Ook bĳ de reünie op 1 november 2014 bleef mĳn

avontuur niet onvermeld. Frank Obertop in zĳn verslag:
‘Een apart woord van welkom werd gericht aan het adres
van Bert Steinmetz, de vroegere verslaggever van de
Volkskrant, die ons destĳds in Soedan een aantal dagen
heeft bezocht. Berts naam is sedertdien onverbrekelĳk
verbonden aan zĳn terugreis naar het kamp na een transport,
doodziek liggend achter in een drietonner. Overigens
behoren de artikelen van Bert Steinmetz in de Volkskrant tot
de beste die er destĳds over de operatie zĳn geschreven.’
Ik had ze gelukkig bewaard en Obertop zorgde dat ze in

digitale vorm bĳ alle reünisten terechtkwamen. En ik vond
het wel bĳzonder veertig jaar later te praten met de dokter
die mĳ indertĳd opknapte en met inmiddels kolonel b.d.
Piet Helmholt. En met Marius van den Berkmortel, die met
zĳn dagboekaantekeningen van 1974 deze onverwachte
duik in het verleden had aangezwengeld.

Bert Steinmetz
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