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Ongelooflĳk

W E GELOOFDEN niet meer. In de jaren zestig van de vorige
eeuw begon er op de redactie van de Volkskrant een ande-

re wind te waaien. We waren niet langer katholiek – op Richard
Auwerda en Kees Fens na. We werden sociaaldemocraten die de
arbeiders in mondige individuen zouden veranderen, met een
eigen auto.
Dat gelóófden we, maar nóg grotere

geesten dan op de redactie van de Volks-
krant dachten daar anders over. In hun
ogen waren we rooms-katholiek geble-
ven. We durfden er alleen niet meer
rondborstig voor uit te komen.
Karel van het Reve noemde ons neoto-

felemonen. Tofelemoon is een jiddisch
woord voor rooms-katholiek. Anderen na-
men dit scheldwoord over. Gerrit Komrĳ natuurlĳk, maar ook
Ischa Meĳer, die als medewerker van de krant bereid was om
wie dan ook in de Wibautstraat te schofferen, zoals Victor Le-
besque zich zal herinneren, die de gevreesde columnist op een
dag bĳ kop en kont pakte en van de redactie flikkerde.

Het was een verwarrende tĳd met als prangende vraag: geloof
je nou of geloof je niet? Namens mezelf kan ik zeggen, nee, ik
geloofde niet, niet meer, ik neigde er zelfs toe me te bekeren
tot de religie die Karel van het Reve zo had gestaald, het com-
munisme. Zĳn broer Gerard had er een trauma bĳ opgelopen
dat hem prachtige stukken opleverde totdat hĳ een nieuwe reli-
gie vond, het rooms-katholicisme, waaraan hĳ magnifieke, oor-
spronkelĳke en inspirerende gedachten wĳdde.

Tegenwoordig geloven we dat de religie in Nederland op ster-
ven na dood is. De kerken lopen al jaren
leeg. Behalve waar de Bĳbel wet is en de
ouderling in je slaapkamer gluurt. Maar, ver-
gis je niet, geloof is niet hetzelfde als reli-
gie. Religie is een bedrĳf waarin – net als
in het voetbal – veel geld om gaat. Geloven
is van jou als mens. Het is een kracht die zo-
veel sterker is dan de rede. Je verstand kan
je bĳ vragen op leven en dood nog weleens

in de steek laten, maar je geloof nooit. Viruswappies, anti-
vaxers en complotdenkers getuigen ervan. Ze geloven. Waarin?
Dat zullen ze je niet kunnen uitleggen, maar dat is juist hun
kracht.

wiewiewie.nl

D ankzĳ een vaste camera kan iedereen
de bouw volgen van het nieuwe hoofd-
gebouw van DPG Media aan de Van

der Madeweg in Amsterdam. Daar komt het
grootste houthybride kantoor van Europa te
staan, met daarin onder meer de Volkskrant,
Het Parool, Trouw, Nu.nl en Qmusic. Media-
vaert is de naam. Het gebouw moet eind 2023
worden opgeleverd.

Woensdag 24 maart is de bouw officieel
van start gegaan in het bĳzĳn van betrokken
bobo’s. Wethouder Alex Boomgaars van de
gemeente Ouder-Amstel gaf het officiële
startsein voor de bouw.
Het persbericht van DPG Media: ‘Een opti-
maal werkklimaat dat ook veel CO2-uitstoot
voorkomt: Mediavaert, een pionier van
46.000 vierkante meter op het gebied van
houtbouw, laat zien dat de twee prima hand
in hand gaan. Het gebouw heeft dankzĳ deze
innovatieve constructie en het buitengewoon
groene ontwerp met moderne werkplekken
en de vele daktuinen een overduidelĳke posi-
tieve ecologische impact.’
Erik Roddenhof, CEO van DPG Media: ‘In
deze tĳd hoort een kantoorgebouw onze
collega’s te inspireren en hen te ondersteunen
om creatiever te kunnen werken. Het open
karakter van Mediavaert stimuleert innovatie

in onze organisatie. Het wordt dé plek waar
werknemers elkaar ontmoeten en samenwer-
ken en wordt daarmee een centrale hub voor
al onze collega’s die door heel Nederland
werken. Bĳ het ontwerp van Mediavaert is
goed nagedacht over het welzĳn van onze

collega’s, onder andere door de enorme hoe-
veelheid licht en het vele gebruik van groen,
zowel binnen als buiten. Het wordt dan ook
een spraakmakend, iconisch gebouw waarbĳ
duurzaamheid hoog in het vaandel staat.’

JqJ

Alle bobo’s verzameld bĳ de start van de nieuwbouw. Wethouder Alex Boomgaars
van gemeente Ouder-Amstel, Christian Van Thillo, Erik Roddenhof, Frits Campagne
(voorzitter van de Raad van Commissarissen van DPG Media), Bas van Dam (CEO van
ontwikkelaar Being), Dirk Jan Teeuw (algemeen directeur van Gebr. De Koning) en
Do Janne Vermeulen (architect-directeur van Team V Architectuur). Foto DPG Media

Nieuwbouw hoofdkantoor van start
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Lezer in coronatĳd (slot)
De vraag was: zĳn jullie in coronatĳd meer gaan lezen

dan voorheen en welke titels hebben je voorkeur?

Schrĳf dat op in maximaal 125 woorden. Er kwamen

vele antwoorden, waarvan we hier de laatste

inzendingen publiceren.

Guido de Vries
Ik keek erg uit naar het boek Slĳpen aan de
geest, over vĳftig jaar NRC Handelsblad dat
in januari verscheen. Ik had het eerder ver-
wacht, want de krant waar ik op 1 februari
1971 in dienst trad, bestond al op 1 oktober
2020 een halve eeuw. Prachtig boek trou-
wens, geschreven door John Kroon.
Heb ook genoten van Parel aan de Amstel,
over café Hesp, waar ik in mĳn Volkskrant-
jaren vaak kwam. Ik lees in deze corona-tĳd
meer dan normaal, kranten en boeken. Van
alles wat, zoals De appel in het paradĳs (Sonja Barend) en het
vermakelĳke Oranje Zwartboek over de koninklĳke familie.
Verder kocht ik wat sportboeken, ook omdat ik nog necro' s
schrĳf voor NRC.
Had het heel bĳzondere Vader en dochter van Hendrickje

Spoor graag nog eens teruggelezen, maar dat heb ik uitgeleend.

Marjan Hoenson-Morselt
In plaats van meer lezen (een van de goede
voornemens om de coronatĳd zinvol door te
komen) ben ik bezig met ruimen. Vooral de
boekenkasten grondig uitmesten. Kom tot
mĳn verrassing Een hart van prikkeldraad
tegen. Nooit gelezen, vergeten dat ik het ja-
ren geleden kocht, spontaan, omdat het ge-
schreven is door Lisette Lewin.
Prachtig boek. Als je niet beter weet, denk
je dat het autobiografisch is. Ik liet me

meeslepen door de hoofdpersoon en tegelĳkertĳd kreeg ik een
uitstekend beeld van het alledaagse leven in oorlogsjaren, plus
nog wat toegiften op het gebied van filosofie, muziek en cultuur.
Wat ik ook tegenkwam was Terasi van Hans Beynon. Leende ik
van iemand op een Knarrenborrel. Maar van wie? Sorry, ik stuur
terug naar…?

Martin Rep
Ik wou vertellen dat ik bĳna alleen non-fictie,
vooral biografieën lees en nauwelĳks nog lite-
ratuur. Maar het allermooiste boek dat ik de
laatste jaren heb gelezen is Literatuur met een
kapitale L: De herinnerde soldaat (2019),
van de Groningse schrĳfster Anjet Daanje.
Vlaamse vrouw op zoek naar haar man, van
wie ze niet kan geloven dat hĳ is omgeko-
men in de loopgraven van de Grote Oorlog.
Ze neemt een soldaat mee uit een inrichting
die zĳn geheugen kwĳt is.
Het duurt een aantal bladzĳden voor je aan Daanjes schrĳfstĳl
gewend bent (op school mochten wĳ in een opstel nooit ‘en toen
en toen’ schrĳven, Anjet Daanje spot met die regel) maar dan
kun je niet meer stoppen.
Nog een heel korte maar niet minder hartgrondige aanbeveling

van toch weer een literair meesterwerk: De eeuwreiziger (2009),
van de Spaans-Argentĳnse schrĳver Andrés Neuman. Prachtig,
mysterieus en nog lekker geil ook.

Roald de Boer
Na de scheiding van mĳn ouders bleven de
Ikea Ivars met de boeken van mĳn vader
nog een tĳdje staan. Daar mocht ik van hem
uit putten toen ik rond mĳn vĳftiende Jan
Terlouw ontgroeid was en hĳ me wees op
de bundel van Nescio. ‘Een uitvreter is ie-
mand die op je zak teert’, legde hĳ uit en ik
huiverde. Als hypochondrische puber stelde
ik me een mee-eter op mĳn scrotum voor.
Het leek een wereld die mĳlenver van mĳ
afstond, verhalen, ruim vĳftig jaar voor mĳn geboorte geschre-
ven, over jongvolwassenen die sigaren rookten van vier cent
en spatjes jenever dronken. Bĳ iedere herlezing - zo om de
zeven jaar – groeide mĳn weemoed over een verloren tĳd. Begin
dit jaar pinkte ik wederom een traantje weg. Want terwĳl de ri-
vier nog altĳd naar het westen stroomt ben ook ik wĳzer gewor-
den. Stakkerig wĳs.

Willem Beusekamp
Jarenlang lag het ongelezen prominent op
de salontafel: de in vakkringen hooggepre-
zen biografie van Heinrich Himmler door
de Duits/Britse historicus Peter Longerich.
‘Kun je dat deprimerende boek niet ergens
anders leggen’, vroeg mĳn echtgenote ge-
regeld. Af en toe onttrok ze de donkergrĳ-
ze omslag aan het zicht door er een kleurig
foldertje of ander boek bovenop te leggen.
Dan probeerde ik weer ‘ns een paar blad-

zĳden en dacht: interessant, ietwat moeizaam opgeschreven, ik
lees later verder.
Afgelopen winter, midden in de overigens milde Italiaanse co-
vid-quarantaine, was het zover: ‘Ik haal dat kloteboek met die
rotkop nú weg’, aldus de echtgenote. HH belandde in een hoekje
bĳ de boekenkast, vlak bĳ het rĳtje Primo Levi. Daarvan drie
stuks achter elkaar herlezen.

Willem de Bruin
Omdat ik zonodig zelf weer een bĳdrage
aan de groeiende boekenberg moet
leveren, kom ik mondjesmaat toe aan het
lezen van andersmans werk (behalve als
bron). Weemoedig stemde De Jaren van
Annie Ernaux. Hoewel haar auto-
biografische verhaal in de eerste plaats het
leven in Frankrĳk vanaf 1945 beschrĳft,
zal ook de Nederlandse babyboomer er
veel in herkennen.
In het monumentale Een jaar uit het
leven van Gesine Cresspahl (1600
pagina’s) van Uwe Johnson kĳkt de naar New York
geëmigreerde hoofdpersoon terug op haar leven in Mecklenburg
in de jaren dertig tot zestig.
Heb het even weggelegd voor Revolusi van David Van
Reybrouck. Nu staart Hans van Mierlo mĳ aan vanaf het omslag
van zĳn door Hubert Smeets geschreven biografie.
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Kwakzalvers

S TRONTEIGENWĲS verkondigde de verslaggever aan wie
het maar horen wilde: klaag niet bĳ de Raad voor de Journa-

listiek, want die deelt geen straf uit en biedt geen materiële ge-
noegdoening. Ben je beduveld, benadeeld of beledigd door me-
dia, ga dan naar de rechter en procedeer de journalist desnoods
het gevang in. Het zal ze leren, die journalisten.
Toen kwam de dagvaarding. Hoofdredacteur riep de verslagge-
ver bĳ zich. Razend. ‘Wat flik je me nou?!’ Een ondernemer in
cosmetica was naar de burgerrechter gestapt om een publicatie

waarin de verslaggever haar kwakzalverĳ had verweten. Nieu-
we huidcrème op de markt met daarin als werkzaam bestand-
deel: rode wĳn. De samenstelling van rode wĳn is vrĳwel gelĳk
aan die van bloed, schreef de handelsonderneming in een pers-
bericht. Dus het werkt. Onderzocht door de Universiteit van
Keulen.
Hoofdredacteur met de pest in mee naar de rechtszaak. Wilde
niet naast de verslaggever zitten. Advocaat van de klaagster
haalde een rapport uit zĳn tas, geschreven door een Keulse ge-
leerde. Jazeker, schreef de onderzoeker, er zit echt rode wĳn in
de crème. Maar ook – en tot verrassing van klaagster – dat het
niet werkt. Kwakzalverĳ.
Geding gewonnen. Maar de verslaggever mocht niet meerĳ-
den terug naar de krant.

Wouter Klootwĳk

Hoe de lockdown me een boek uit
1946 deed lezen waardoor ik in
correspondentie raakte met filmre-

gisseur Pim de la Parra in Paramaribo en
op zoek ging naar historische filmliftscè-
nes, kan ik niet in 125 woorden vertellen.
Het verhaal begint in hartje lockdown.
Vanwege de twĳfel tussen bol.com en
‘bestel lokaal’ heb ik in het geheel géén
bestelling gedaan, want dan doe ik het
ook niet verkeerd. Bovendien staan er nog
voldoende ongelezen klassiekers in de
boekenkast.

Ik wip De tranen der acacia’s eruit van
Willem Frederik Hermans; lang geleden
binnengeslopen via de collectie van mĳn
vrouw. Oorspronkelĳk gepubliceerd in
1946. Het verhaal speelt in de slotjaren
van de oorlog. De hoofdpersoon is een
nietsnut met hormonen. Er komt een da-
mes-knĳpkat in voor van het type Bi Jou.
Het verhaal kabbelt tot ik op pagina 341
in een liftscène terechtkom die gesitueerd
is in ‘de wolkenkrabber’, de eerste
Amsterdamse hoogbouwflat in Amster-
dam-Zuid. Hoofdpersoon Arthur ontmoet
er zĳn Tsjechische vriendin Andrea en
heeft opwindende seks met haar in de lift,
door hem stopgezet tussen twee etages.
Die scène ken ik. Die heb ik gezien in de
film Blue Movie die in 1971 in première
ging en gesitueerd was in de hoogbouw
van de Bĳlmer. Een film van Wim Ver-
stappen en Pim de la Parra. Hoe zit dat?
Ik kan het Peter van Bueren niet meer
vragen en Bob Bertina evenmin, die de
film destĳds voor de Volkskrant recen-
seerde. Eerst vergeefs googelen, dan een
duik nemen in Delpher, het historisch on-
line krantenarchief. Heeft iemand in 1971
de relatie gesignaleerd tussen de twee lift-
scènes? Niemand.

Toevallig kom ik wel eens in Paramari-
bo. Daar ben ik samen met de legendari-
sche Pim regelmatig naar TBL Cinema’s

geweest om in de ĳzige airco-kou een ma-
tige film te ondergaan. Er is daar niets an-
ders, en als filmliefhebber wil je toch
wat. Zeg Pim, mail ik, die filmscène van
jullie, had Wim Verstappen die van Her-
mans? Hĳ denkt aanvankelĳk van niet.
‘Wim heeft het boek vast gelezen, maar ik
denk dat hĳ en co-scenarist Charles
Gormley de scène spontaan hebben gefa-
buleerd toen ze aan het script werkten.’
Te checken is dat niet meer helaas. ‘Ze
zĳn inmiddels allebei gaan hemelen,
evenals regie-assistent Olga Madsen.’

Later komt hĳ erop terug. ‘Het drong tot
me door dat Wim en ik met Scorpio Films
een hele geschiedenis hebben met
W.F. Hermans, en dat het haast ondenk-
baar is dat Wim deze liftscène in Blue
Movie niét zou hebben gejat.’ Al in 1966
werden Wim en Pim voorgesteld aan de
schrĳver, die later door Verstappen ook
werd gevraagd om bĳ te dragen aan een
filmscript. Ze kwamen elkaar vaker tegen.
Verstappen kende zĳn literaire klassie-
kers. Hĳ verfilmde niet voor niets Vest-

dĳks Pastorale 1943, waar Hermans dan
weer niets aan vond, weet Pim.
Blĳft over de vraag of Hermans’ eroti-
sche liftscène via Blue Movie de oerversie
is van alle erotische liftscènes. Nu ben ik
al ruim over mĳn 125 woorden heen, en
dat is een goed argument om géén verslag
te doen van de duistere cinematografische
krochten waarin je terechtkomt als je dat
probeert uit te zoeken. Er wordt, in elk
geval sinds de jaren tachtig, heel veel in
liften geneukt, dat is zeker. Maar van vóór
die periode: niets gevonden buiten Blue
Movie. Zonder lockdown had ik het me
niet afgevraagd, laat staan geweten. Maar
ga er maar vanuit dat W.F. Hermans en
Pim & Wim de aartsvaders zĳn van de in-
ternationale liftporno.

Jeroen Trommelen

De aartsvaders van de liftporno

Wies Samplonius
naar hospice
Via collega Wilt Thĳssen laat Wies
Samplonius weten terminaal ziek te
zĳn. Zĳ heeft darmkanker en kan
alleen nog palliatief worden behan-
deld. Daar komt bĳ dat haar depressie
weer terug is.
Wil Thĳssen: ‘Wies heeft mĳ
gevraagd om jullie te informeren. Ze is
van Amsterdam verhuisd naar een
hospice in Leeuwarden, en vindt het
ontzettend klote dat ze door haar
depressie geen afscheid van mensen
kan nemen.
‘Mocht je haar een kaartje willen
sturen, het adres is
Marcella Goverts Gasthuis
Noordersingel 54
8917 BB Leeuwarden.
‘Ze heeft erbĳ gezegd dat ze de
energie niet heeft om op kaartjes te
reageren (maar ze is er wel blĳ mee).’
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Marga van Praag en Ben Haveman. Foto Edwin Janssen

WEINIG gehoord van Ben
Haveman (78) na zĳn

vertrek van de krant, behalve
het verschĳnen in 2011 van zĳn
roman Alles voor de dakgoot.
Plotseling zien we hem terug in
het vrouwenbladMargriet -
trouwens ook een uitgave van
DPG Media, net als de Volks-
krant. Hĳ verschĳnt er als part-
ner van een bekende Nederlan-
der. Hoe is het om te leven met
Marga van Praag, voormalig
tv-verslaggever? ‘Je zult je bĳ
mĳ niet vervelen’, had ze ge-
zegd bĳ hun huwelĳk.
‘Die belofte heeft ze gehou-
den’, vertelt Ben in Margriet.
‘Ze heeft me vaak geholpen bĳ
het zoeken naar onderwerpen
voor de krant. Soms ontmoette
ze voor het Journaal iemand
over wie ze maar een paar mi-

nuten kwĳt kon. Dan was het:
daar moet jĳ over schrĳven.
Omgekeerd heb ik vaak invals-
hoeken voor haar reportages
bedacht. Of een slotzin, ook al
belde ze vlak voor haar deadline.
Nog enkele citaten:

‘Journalistiek was onze bin-
dende factor. En onze kĳk op
de maatschappĳ. We delen
onze liefde voor kunst en af-
schuw van het trumpisme.’
‘Door Marga ben ik me be-
wust geworden van mĳn ach-

terdocht jegens de mensheid. Ik
ben geneigd vooral negatieve
kanten van de medemens te sig-
naleren. Zĳ gaat uit van de
menselĳke goedheid, tot het te-
gendeel is bewezen.’
‘Maar conflictmĳdend is ze
niet. Ze kan me totaal van de
sokken blazen met een wolk-
breuk van terechtwĳzingen,
waar ze ongetwĳfeld gelĳk in
heeft, maar het gaat dan met
zo’n felheid en intensiteit dat ik
ervan moet bĳkomen.’
‘Ik denk dat zĳ gemiddeld
honderd woorden zegt tegen
mĳn twaalf. Maar zwĳgen
blĳkt niet altĳd goud, het
spreekwoord ten spĳt. Daar
moet ik aan werken, hè. En dan
het toelatingsexamen oude man
halen.’

JqJ

Hart blootgelegd in vrouwenblad

M ARGREET VERMEULEN is na
vĳfentwintig jaar Volkskrant met
vervroegd pensioen gegaan. De

laatste jaren zat zĳ op Wetenschap met
‘psyche en brein’ als specialisme. ‘Ik heb
altĳd leuk gewerkt, maar ik vind het mooi
geweest, ik wil naar buiten.’

In juni 1996 kwam zĳ op voorspraak van
Pieter Broertjes te werken op de ‘solda-
tenkamer’ van Economie. ‘Die redactie
was berucht wegens extreem mannetjesge-
drag’, stelt ze vast.
‘Ik heb de laatste soldaat meegemaakt,

Nico Goebert, die toen de chef was.’
Michèle de Waard en Annegreet van
Bergen waren haar als vrouw voorgegaan.
Haar aanstelling ging niet zonder slag of
stoot. Ze woonde samen met parlementair
verslaggever Theo Klein en de redac-
tieraad moest wel even toestemming ge-
ven, want een stelletje op de redactie kon
niet zomaar.
Margreet had Theo ontmoet, toen ze nog
bĳ de GPD werkte voor Buitenland. ‘Ik
zag hem op een persconferentie van Bui-
tenlandse Zaken, we raakten in gesprek en
het klikte meteen.’
Theo overleed vĳf jaar geleden.
Vanaf de School voor de Journalistiek
ging Margreet werken voor het blad van
de Dienstenbond FNV in Woerden. ‘Dat
was interessant omdat de arbeidsmarkt
grondig veranderde door de toenemende

automatisering.’ Nog leuker vond ze de
overstap naar STAD Radio Amsterdam:
‘Geweldig, met de microfoon de straat op.
Dat was in de tĳd van de krakers. Geen
woning, geen kroning. Acht jaar heb ik
daar gewerkt en het was een goede leer-
school, maar met radio kun je vaak minder
kwĳt dan je wil. In de schrĳvende journa-
listiek laat je meer van jezelf zien.’

Er volgde een overstap naar de Gemeen-
schappelĳke Persdienst in Den Haag. Daar
deed ze ook Economie en dat was Pieter
Broertjes opgevallen in Utrechts Nieuws-
blad (aangesloten bĳ de GPD).
Haar loopbaan bĳ de Volkskrant was ge-
varieerd. Na een periode bĳ Economie
stapte zĳ over naar Onderwĳs, bĳ Xandra
van Gelder en Mirjam Schöttelndreier.
Vervolgens Verslaggeverĳ en hetMagazi-
ne. ‘Bĳ hetMagazine kon ik kennismaken
met het grote interview.’

Een leuke periode noemt zĳ ook haar drie
jaren als ombudsvrouw. ‘Een paar jaar eer-
der was Theo Klein ombudsman geweest,
en die had me voorspeld: dat ga je leuk vin-
den. Ik moest daar nagaan of de kritiek
van lezers al dan niet terecht was, of de re-
dactie haar werk goed had gedaan. Dat
vond ik interessant, ook in de omgang met
collega’s bĳ wie ik voortdurend moest aan-
kloppen; een diplomatieke rol. Dan was ik
niet de collega Margreet Vermeulen, maar

ik trad op in de functie van Ombudsvrouw.
Dat ging me vrĳ makkelĳk af.’
Maar er kwam een tĳd dat ze weer op pad
wilde. Wetenschap bood die mogelĳkheid
bĳ chefMaarten Keulemans toen de plek
van Tonie Mudde vrĳkwam, die chef
Verslaggeverĳ werd. (Intussen is deze
laatste als chef terug bĳWetenschap.) Ge-
durende zeven jaar kon Margreet zich daar
verdiepen in psyche en brein. Ze kĳkt met
plezier terug op een loopbaan van 44 jaar.

Jacques de Jong

Margreet Vermeulen (64) laat de journalistiek achter zich

Na 44 jaar werken eindelĳk ‘naar buiten’


