
365 pagina 1

365
28 juli 2021

Clubblad van het Genootschap van Ouweknarren van de Volkskrant website: volksknar.nl

16

Zondagmiddag kwam ik, op zoek naar
een parkeerplek in de buurt, nog
langs zĳn huis in de Grensstraat, de

straat die grenst aan het terrein van het
oude Volkskrant-gebouw. ‘Hé, ze zĳn nog
niet naar hun huis in de Morvan’, dacht ik
toen ik hun C3 Picasso voor de deur zag
staan. Misschien was het toen al gebeurd.
Misschien was Eddy Posthuma de Boer
toen al niet meer onder ons.

Tegen het eind van die zondagmiddag
kwam via het nieuws het bericht dat Eddy
in het AMC was overleden. Desgevraagd
deelde schoonzoon Frank Lammers mee:
‘Hĳ is gewoon gestorven aan ouderdom.
Hĳ was op.’ Eddy werd 90 jaar. Hĳ laat
echtgenote Henriette Klautz (zangeres en
journalist) en de dochters Tessa (foto-
graaf) en Eva (schrĳver) na.
Een necro over Eddy schrĳven kan op

dit moment voornamelĳk bestaan uit het
herhalen van wat anderen al over hem pu-
bliceerden. Het artikel van Arno Haĳtema
in de Volkskrant van maandag 26 juli is
niet te overtreffen. Daaraan is niets toe te
voegen. Via Facebook publiceerde Peter-
Paul de Baar, oud hoofdredacteur van Ons
Amsterdam mooie herinneringen aan
Eddy.

Beiden benadrukken dat Eddy een geën-
gageerde fotograaf was, ‘met bĳzondere
belangstelling voor de outcasts die hĳ met
respect en oprechte belangstelling tege-

moet trad’. (Haĳtema). ‘Zĳn aandacht
ging steeds uit naar de pechvogels, maar
steeds liet hĳ zien hoeveel plezier ze door
hun geestkracht ondanks alles nog uit hun
leven wisten te halen.’(De Baar).

De Baar schrĳft over hun laatste ont-
moeting, in oktober vorig jaar bĳ de pre-
sentatie van het boek over café Hesp: ‘Hĳ
liep met een stok, en een van beide bril-
lenglazen was afgeplakt; maar verder was
hĳ zo te zien nog altĳd de opgewekte le-
venslust zelve. Die kan nog een hele tĳd
mee!, dacht ik toen.’
Tien jaar geleden interviewde Ineke

Jungschleger Eddy voor de Volksknar van
14 juni 2011 ter gelegenheid van zĳn

tachtigste verjaardag en de opening van
een tentoonstelling van zĳn werk in de
Kunsthal in Rotterdam. Daaruit :
‘Voordat hĳ beroemd werd door zĳn

reisreportages over de hele wereld, was
Eddy Posthuma de Boer ook nog een tĳd-
je een gewone persfotograaf, onder meer
voor de Volkskrant. ‘Ik fotografeerde toen
al voor Het Parool, maar ik had meer op-
drachtgevers nodig.’
Zĳn eerste ontmoeting met hoofdredac-

teur Lücker. ‘Bent u katholiek?’, vroeg L.
Nee dat was ik niet. ‘Goed, gaat u volgen-
de week voor ons naar Haarlem, want
daar is dan een bisschopswĳding. Dan
weet ik tenminste zeker dat u niet op uw
knieën valt op het moment dat u de

Eddy P. de B. bĳ de presentatie van zĳn magnum opus Het
menselĳk bestaan in 2015. Foto’s Jacques de Jong

Fotograaf Eddy Posthu-
ma de Boer is zondag
25 juli overleden. Veel-
bereisd, van interna�o-
nale allure, betrokken
bij degenen die hij foto-
grafeerde. Hij is 90 jaar
geworden.

Victor Lebesque her-
denkt hem.
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Fotograaf van internationale allure
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foto moet maken.’
Nog een anekdote uit het interview. Bĳ het huwelĳk van prin-

ses Irene met de katholieke Spanjaard Hugo Carlos in Rome
werd opnieuw de heidense fotograaf ingezet. Eddy huurde voor
die gelegenheid een rokkostuum en nam voor de zekerheid een
namaakonderscheiding mee, zo’n carnavalsmedaille aan een lint.
‘We stonden met een hele kluit fotografen achter een hek voor

de Santa Maria Maggiore, we konden geen kant op. Toen de
stoet de kerk uit kwam, gingen ze voor de receptie meteen door
naar het deftige hotel Excelsior. De familie had het recht om te
fotograferen exclusief aan Paris Match gegeven. Toen heb ik die
medaille omgehangen en baf…in één ruk naar binnen.’

Eddy kwam voor zĳn werk in – als hĳ goed geteld heeft – 85
landen. Aanvankelĳk reisreportages voor het in de jaren zeventig
hooggewaardeerde glossy-blad Avenue samen met Cees Noote-
boom. Goed betalende andere opdrachtgevers volgden, zoals het
KLM-blad Holland Herald en het Amerikaanse Time Life. In de
loop der jaren verschenen tientallen boeken met zĳn werk. Een
delicatesse voor verzamelaars zĳn zeker de uitzonderlĳk fraaie
cahiers die Eddy maakte als nieuwjaarsgeschenk voor relaties en
vrienden.

Het menselĳk bestaan is het magnum opus van Posthuma de
Boer. In zestien thematische hoofdstukken worden verschillende
aspecten van het leven op aarde in beeld gebracht. Eddy’s per-
soonlĳke keuze uit de veelheid van foto's die hĳ maakte in de
ruim zestig jaar dat hĳ over de wereld reisde. Ieder hoofdstuk is
door hem van een beschouwende inleiding voorzien, waaruit
blĳkt dat zĳn niet aflatende betrokkenheid en visie getuigen van
een tĳdloos mensbeeld dat aan actualiteit niets heeft ingeboet.
De laatste jaren van zĳn leven trok Eddy niet meer over de

aardbol met een zware tas vol camera’s over zĳn schouder. Hĳ
vertoefde vaak op de bovenverdieping van zĳn huis waar zich
‘museum Eddy’ bevindt, het archief met tienduizenden negatie-
ven en foto’s. ‘Ik heb twee geheugens’, zei Eddy in een interview
met Paul Onkenhout in de Volkskrant van 19 november 2020,
‘mijn eigen geheugen en mijn fotoarchief.’
Vanaf 2018 maakten Eddy en zijn jongste dochter Eva een twee-

wekelijkse column voor de Volkskrant: tekst Eva, foto Eddy. Ho-
pelijk gaat Eva door met de column. Daar kan dan bij staan: foto
archief Eddy Posthuma de Boer.

Victor Lebesque

Samen met schrĳver Cees Nooteboom tĳdens de presentatie
van Het menselĳk bestaan.

Eddy P. de B samen met vriend en collega Wim Ruigrok bĳ de
opening van een tentoonstelling in Haarlem.

�
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Verzamelaar ontdekt vergeten journalistenduo

Ad Bevers aan het werk op zĳn draagbare schrĳfmachine
aan boord van de olietanker Sylvan Arrow.

Foto Piet van der Vliet

Ruud van der Sluis is een oud-mede-
werker van de Nederlandsche Dok en
Scheepsbouw Maatschappĳ (NDSM),
die in Amsterdam-Noord was geves-
tigd. Door de jaren heen verzamelde
hĳ alles wat met werven en andere
maritieme zaken te maken had, kran-
tenknipsels ook. Hĳ stuitte ook op
knipsels uit de Volkskrant. Van ver-
slaggever Ad Bevers en fotograaf, la-
ter chef Foto, Piet van der Vliet.
Twee journalisten die kort na de oor-
log bĳ de krant kwamen. Van der Sluis
ging op zoek, een moeizame zoek-
tocht, blĳkt uit zĳn verslag hieronder.

In 2012 werd ik benaderd door de dochter
van een oud-werknemer. Na het verhuizen
van haar vader van Landsmeer naar
een verzorgingshuis in Eindhoven mocht

ik alles vanuit Lands-
meer meenemen dat
aan NDSM gerelateerd
was. Deze oud-werk-
nemer, ingenieur en
toezichthouder bĳ de
NDSM tekenkamer
had ontzettend veel
materiaal bewaard,
tĳdschriften, techni-
sche boeken, notities,
verslagen, bouwteke-
ningen én heel veel
krantenknipsels.
Onder deze knipsels
waren er elf uit de
Volkskrant. Toen bleek
mĳ dat deze waren
genummerd en dat er
dus meer moes-
ten zĳn



Mĳn aandacht werd vooral getrokken
door de zeer exacte beschrĳving van één
bepaald schip in de bouwperiode. Ook de
wĳze waarop het geschreven was vond ik
een genot. Via Delpher (online kranten-
archief, red.) kwam ik erachter hoeveel ar-
tikelen er waren geschreven en in welke
periode. Het bleek om twee reeksen te
gaan. De eerste met de titel ‘Schepen bou-
wen, ’t land behouwen’ ging over de
Schotse olietanker Sylvan Arrow. De
bouw, vanaf de tekentafel tot de over-
dracht, werd vanaf 5 december 1953 tot in
detail beschreven.

De laatste in deze reeks, nummer 37 ver-
scheen op 26 februari 1955. De tweede en
aansluitende reeks ‘Olie varen, goud ver-
garen’ verscheen vanaf 26 maart 1955 en
eindigde op 14 mei 1955. In deze tweede
reeks werd de eerste reis beschreven naar
Libanon, Syrië en Napels.
Elke aflevering was voorzien van gemid-

deld drie foto’s. Ik vond het geheel zo
ontzettend boeiend – veel werknemers die
beschreven werden heb ik nog meege-
maakt – dat het zonde zou zĳn als dit ver-
haal verborgen zou blĳven. Hoewel het
bouwen van een schip in alle opzichten nu
totaal anders verloopt, zal het zeker voor
een grote groep interessant zĳn, niet al-
leen voor mensen met een nautisch indus-
triële achtergrond maar mogelĳk ook voor
personen die iets met de Nederlandse taal
hebben.
Alle afleveringen heb ik letterlĳk over-

getypt, inclusief spelling, leestekens, af-
brekingen, hoofdletters enzovoort. Ik heb
gezocht naar een lettertype dat lĳkt op dat
wat toen in de Volkskrant is gebruikt. Ik
kwam uit op Times New Roman, of dit
correct is weet ik niet. Ik wil ook de foto’s
gebruiken zoals die in de Volkskrant zĳn
gepubliceerd.
Dat blĳkt een probleem. De kranten via

Delpher downloaden is niet het punt,
daaruit ook de foto’s gebruiken evenmin.
Maar de in de krant gepubliceerde foto’s
downloaden en invoegen levert een slecht
resultaat op. De oplossing was op zoek te

gaan naar de echte foto’s of negatieven.
Uiteraard ben ik begonnen bĳ de Volks-

krant. Dit leek makkelĳk maar bleek in de
praktĳk toch iets lastiger. Na vele keren te
zĳn doorverbonden, allerlei redacties te
zĳn gepasseerd en het verhaal telkens weer
te hebben uitgelegd, leverde dit niets op.

Uiteindelĳk bleek er iemand bereid om
voor mĳ te gaan zoeken naar de foto’s als-
mede informatie over Ad Bevers en Piet
van der Vliet. Een paar dagen later werd
ik teruggebeld en ik kreeg te horen dat de
Volkskrant geen fotoarchief heeft (de digi-
talisering was de schuldige), dat de kran-
ten via Delpher konden worden gedown-
load, en dat Bevers en Van der Vliet
waarschĳnlĳk freelancers waren. Men had
nog nooit van deze mannen gehoord.

Daarna ben ik een aantal jaren op zoek
geweest naar Bevers en Van der Vliet. Tot-
dat ik een paar maanden geleden, bĳ toeval
en op zoek naar iets anders, op een website
kwam met Brabant als onderwerp. Daar
kwam ik de naam van Ad den Brabander
tegen, pseudoniem van Ad Bevers – hĳ
was afkomstig uit Boxtel. In Boxtel vond
ik een paar telefoonnummers van abonnees
genaamd Bevers. De eerste was geen rela-
tie, de tweede wel, een neef. Er ontstond zo
een leuk gesprek over oom Ad.
Toen bleek dat Ad Bevers (Boxtel 4-12-

1920 / Amsterdam 4-1-1991) vĳf kinde-
ren had waarvan twee, een zoon en een
dochter, nog in leven. Die dochter heb ik
niet zelf aan de telefoon gehad maar ik
heb uitgebreid met haar man gesproken.
Mĳn zonnige stemming werd al snel
teniet gedaan toen hĳ vertelde een paar
weken voor ons gesprek een aantal dozen
met foto’s bĳ het oudpapier te hebben ge-
zet. Voor hem hadden ze geen betekenis.

De echtgenoot heeft mĳ digitaal wel
ruimschoots voorzien van andere foto’s.
Deze zĳn gemaakt tĳdens de eerste reis
richting Syrië en Libanon waarop Bevers
en Van der Vliet te zien zĳn aan boord,
naast een kameel, in een haven en derge-

lĳke. Op twee foto’s is Bevers te zien ach-
ter zĳn draagbare typemachine, een in zĳn
hut en de ander op het dek.
Via de nabestaanden van Bevers, neef en

schoonzoon, heb ik ook een heel uitge-
breide biografie en andere publicaties
ontvangen. Er is veel door hem ge- en be-
schreven, vaak gaat het over het roomse
leven, de haven en vakbondswerk.
Nog steeds hoop ik in contact te komen

met de nabestaanden van fotograaf Piet
van der Vliet. Misschien dat deze kinde-
ren nog fotomateriaal bezitten dat ik mag
gebruiken. Helaas is het zoeken naar
vrouwen, indien gehuwd, extra moeilĳk.

Wat ik achteraf vreemd vind, is dat men
bĳ de Volkskrant nog nooit van deze man-
nen had gehoord terwĳl Bevers en Van der
Vliet redactieleden waren, in vaste dienst.

Ruud van der Sluis

e-mail: rvdsluis1946@upcmail.nl
www.stichting-ndsm-herleeft.nl
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Expertise

‘H ier zitten de deskundigen’, riep een televisiepresentatrice.
Ze riep het wel vier keer. Het was in een zaaltje waar iets

te doen was over vis. In een hoek had de regie van de tv zich ge-
nesteld.
De regie trok zich niets aan van het roepen van de presentatri-

ce. Maar goed ook. Want hier zaten helemaal de deskundigen
niet. Ze had twee verslaggevers van de krant ontdekt die schrĳ-
ven over eten & drinken. Ook over vis.

Veel gemaakte denkfout. Dat een journalist verstand heeft van
zĳn onderwerp. Dat moet juist niet. Zonder verstand ervan stel
je de beste vragen.

Maar toch. Op een kotter vanuit Den Helder. Een gezelschap
journalisten mee om te leren hoe het eraan toegaat in de garna-
lenvisserĳ. Prachtig weer. Leuke jurkjes. Vaderlĳke verslagge-
ver waarschuwde de meiden van de damespers dat ze beter niet
voorop konden staan. Ze zouden zeiknat worden van het
opspattende buiswater. Een van de vrouwen klampte zich aan
hem vast en liet zich de hele reis lang alles uitleggen van wat
aan boord gebeurde. Ze wist werkelĳk van niks.
‘Voor welk blad schrĳft u?’, vroeg de verslaggever. ‘Ik schrĳf

niet’, zei ze. ‘Ik ben hoofd inkoop vis van Albert Heĳn.’

Wouter Klootwĳk

�

Piet van der Vliet bĳ de scheepsbel
van de Sylvan Arrow. Foto Ad Bevers
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