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De oude typografen, dat waren de heren 
van de arbeidersklasse’
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‘Ze hadden altijd het frisse van 
buitenjongens. Hoewel ze net zo 
veel uren werkten als de anderen 
zagen ze eruit of ze net onder de 
douche vandaan kwamen. De echte 
oude zetters waren anders, dat wa
ren stoffige gebogen heren met 
platvoeten, zoals de oude handzet- 
ter Stein, die model heeft gestaan 
voor De zetter op de voorpagina 
van Vrij Nederland.’ Aldus een 
vroegere bedrijfsleider over Hoff- 
mann en Roodenburg 
Roodenburg herinnert zich die zet
ters van het oude stempel nog wel. 
Zo had je Thomassen die iedere 
ochtend het gebouw van De Vol
harding binnenstapte mét slob
kousen aan, mét wandelstok, mét 
een bolhoed op en mét een akten- 
tas onder de arm, ‘hooggeboord en 
al. Ik moest daar wel om lachen; 
zelf kwam ik altijd met mijn korte 
broek van de AJC vandaan,’ zegt 
Roodenburg. ‘De oude typografen 
dat waren de heren van de arbei
dersklasse. Ze werden beter be
taald en stonden in hoger aanzien 
dan de metaalbewerker, de schil
der, de metselaar, zelfs meer dan de 
diamantbewerker. Zij voelden zich 
nog wel proletariër, maar toch iets 
boven de anderen verheven.’
Zoals in het drukkersvak de zetter 
hoger genoteerd stond dan de 
drukker en de boekbinder — de 
laatsten kwamen immers niet met 
de taal in aanraking, alleen met de 
machine en het produkt — zo gold 
er ook onderscheid tussen zetters 
onderling. De machinezetter was 
weliswaar beter betaald, want hij 
maakte meer produktie, maar gold 
aanvankelijk toch als de mindere 
van de handzetter, die al het betere 
drukwerk verzorgde. Roodenburg: 
‘Bij ons zeiden ze, wanneer je ma
chinezetter wordt dan ben je als 
vakman mislukt.’

Mijn veronderstelling dat machinezet- 
ters minder geacht werden omdat zij 
viezer waren dan de handzetter, weer
legt Roodenburg. De eventuele smoeze
ligheid van de machinezetter, was het 
logische gevolg van zijn omgang met de 
machine, maar properheid en goed on
derhoud van het materiaal bleef het 
kenmerk van de vakman, op de zetterij 
even goed als de drukkerij. Roodenburg 
vertelt van een van de excursies die hij 
door het gebouw van Het Vrije Volk 
placht te leiden, vaak met kinderen, 
ditmaal s avonds met een groep man
nen. ‘Ik zei, doen jullie je jassen maar 
uit want het was hartje zomer en snik
heet. Zo liepen we allemaal eigenlijk in 
overhempje door het gebouw. Eerst 
voor het uitzicht het dak op en vandaar 
afzakkend, kwamen we bij de machine- 
zettters. Ik zei: ‘‘Ik zal u niet te veel 
vertellen maar vraagt u maar aan de 
mensen zelf, u krijgt overal antwoord 
op.” En zo werd er van alles uitgelegd en 
vertoond en de machines werden zowat 
gedemonteerd uit nieuwsgierigheid. Ik 
vroeg aan een van die bezoekers wat dit 
nu voor een groep was die ik rondleidde, 
zodat ik kon weten waar ik met ze heen 
kon gaan. “Dat zijn allemaal ingenieurs 
en bedrijfsleiders van de kleinmetaal- 
en grootmetaalfabrieken,” hoorde ik. 
Daar schrok ik wel even van, daar had 
ik toch wel een misser gemaakt met dat: 
trekken jullie je jasje maar uit. Maar 
daar hoefde ik me geen zorgen over te 
maken, dat werd best gewaardeerd, zei 
die ingenieur. Toen zijn we verder afge
zakt naar de drukkerij. Daar stonden 
hele oude machines, maar die blonken, 
altijd schoon en goed onderhouden. En 
die ingenieurs zijn zowat onder de ma
chines gekropen, ze moesten alles weten 
en haalden alles uit elkaar, pas om 
middernacht waren we klaar en toen 
hadden ze nog lang niet alles gezien. 
Een van hen zei tegen me: “Wat is dit 
voor een slag mensen, die drukkers? Het 
zijn allemaal technici tot en met, ze

BQ het afscheid van Paul Hoffmann en Willem Roodenburg, 
de twee opmakers van VrQ Nederland
Dit nummer van Vrij Nederland is het 
eerste nummer dat helemaal is gezet 
en opgemaakt bij de Perscombinatie. 
Dat betekent het afscheid van een 
eeuwenoud procédé: het zetten in lood 
en de opmaak aan het steen. Een ver
andering die te danken is aan de voor
uitgang der techniek maar die samen 
gaat met het verdwijnen van een oud 
en edel beroep: dat van de zetter. 
‘Koud (fotografisch) zetten’ en ‘koude 
opmaak’ zijn kille begrippen die een 
van de aardigste vakken vervangen die 
het menselijk vernuft op de wereld 
gebracht heeft. Ondanks alle verbete
ringen en verfijningen van de druk
kunst sinds Laurens Janszoon Coster, 
bleef het vak van de zetter/typograaf 
dicht bij het ambacht, een voor de leek 
bevattelijk en tastbaar gebeuren. Het 
verschil in kennis en vaardigheid dat 
het vakwerk onderscheidde, werd ver
tegenwoordigd door rustige mannen in 
grijze stofjassen met een typografisch 
maatlatje en een potlood in de linker- 
borstzak. Hun vakmanschap wordt nu 
vervangen door een ongrijpbaar proces 
in het brein van een computer, waar
voor minder geschoolde, goedkopere 
krachten het voorbereidend werk kun

nen doen. De zetters zelf worden om
geschoold dan wel ‘vervroegd gepensi
oneerd.’
Zo ook de twee typografen Paul Hof
fmann en Willem Roodenburg die ja
renlang Vrij Nederland hebben opge
maakt. Beiden zijn vroegere werkne
mers van De Arbeiderspers; hun ver
haal is daarmee ook een deel van de 
nog ongeschreven geschiedenis van de 
ondergang van dit grote socialistische 
bedrijf.

Paul Hoffmann (61) voorman, begon 
op zijn veertiende te werken, als leer- 
ling-zetter. Vierentwintig jaar lang 
werkte hij bij drukkerij Lindenbaum. 
Hij volgde hiervoor een cursus machi- 
nezetten en deed een tijd lang het 
werk van een machinezetter, zonder 
daarnaar betaald te worden; lange tijd 
verving hij een ziek geworden voorman 
zonder dat zijn loon daaraan werd aan
gepast. Toen achter zijn rug om een 
nieuwe voorman werd aangetrokken, 
ging hij elders werk zoeken en vond 
dat bij de AP.
Willem Roodenburg (64), 
leermeester-gezel, zou, indien De Ar
beiderspers was blijven bestaan, er dit

jaar zijn gouden jubileum hebben kun
nen vieren. In 1928 begon hij als leer
ling bij De Volharding waar toen nog 
‘Het Volk’ werd gemaakt. In 1931 ver
huisde hij mee naar het gloednieuwe 
gebouw van De Arbeiderspers aan het 
Hekelveld. Hij werkte hier eerst als 
opmaker voor de krant, later op de 
handelsdrukkerij aan de opmaak van 
periodieken. Zijn illegale zetwerk in 
oorlogstijd binnen de muren van het 
onder toezicht der nazi's gestelde Volk 
en daarbuiten (voor verzetsgroep De 
Vonk) kan in dit artikel alleen maar 
vermeld worden.
Toen Hoffmann in 1954 bij De Arbei
derspers ging werken, zei zijn vader: 
‘Nu is je kostje gekocht.’ Maar de 
ondergang van De Arbeiderspers vol
trok zich in de jaren zestig in zo’n 
ongelooflijk snel tempo dat de betrok
kenen het naderhand nog niet kunnen 
bevatten. In 1968 viel de eerste grote 
klap toen de drukkerij een van haar 
belangrijkste orders: de VARA-gids 
verloor. Eind 1971 had De Arbeiders
pers feitelijk opgehouden te bestaan. 
‘Het Vrije Volk’, in het begin van de 
jaren zestig met vierenveertig edities 
en 325.000 abonnees nog de grootste

krant van Nederland, werd terugge
bracht tot een regionaal in Rotterdam 
gevestigd dagblad, eigendom van de 
NDU en de Perscombinatie. Het ge
bouw aan het Hekelveld, ‘gebouwd 
met de centen, de dubbeltjes en de 
kwartjes van de Arbeiders’ werd ver
kocht en gesloopt; op dezelfde plek 
staat nu het Sonesta Hotel.
De Weekbladpers, uitgever van Vrij 
Nederland, eens eigendom van De Ar
beiderspers, werd in die jaren zelfstan
dig, het zetwerk voor het weekblad 
ging over naar een kleine drukkerij in 
Aalsmeer, eens eigendom van de AP, 
nu van de Perscombinatie, waar nu de 
sluiting van de AP-handelsdrukkerij 
een aantal vroegere werknemers van 
De Arbeiderspers, zoals Hoffmann en 
Roodenburg in dienst kwamen.
Zij beiden hebben altijd gegolden als 
voorbeeldige typografen en prima men
sen waar geen kwaad woord van viel te 
vermelden. Zij leken onaantastbaar 
door hun vakmanschap, maar de wet
ten der techniek en economie maakten 
hun vak overbodig en zij werden vóór 
hun tijd aan kant gezet.

weten precies waar ze óver praten. Ik 
kom zelf uit fabrieken waar alles smerig 
is, maar hier is alles keurig netjes.” En 
zo was' het ook, dat zijn de mensen die 
gevoel voor hun werk en gevoel voor het 
vak hadden en dat mis je nog <vel eens 
tegenwoordig.’
Beide zetters staan niet alleen als goe
de vaklieden maar ook als overtuigde 
sociaal-democraten bekend. Ik vraag 
wat socialisme nu eigenlijk voor hen 
betekent; heeft dat invloed op de ma
nier waarop je werkt?
Hoffmann (stralend): ‘Voor mij is socia
lisme christendom zonder godsdienst. 
Zoals in de bijbel wordt gezegd: hebt u 
naasten lief zoals u zelf. Maar dan zon
der god. Al hadden we natuurlijk ook 
onze heiligen. Men kan nu wel zeggen 
dat Koos Vorrink een volksmenner was, 
maar als je later zijn redevoeringen 
overleest dan raak je opnieuw onder de 
indruk van de diepmenselijke drijfveren 
van waaruit hij sprak en dan weet je dat 
die voorgoed een stempel op je hebben 
gedrukt.’
En wat voor invloed heeft dat dan op je 
werk?

‘Misschien toch wel dat ik nooit keihard 
kon optreden in mijn doen en laten; dat 
ik bij Lindenbaum in die kwestie van 
die voorman niet meer voor me zelf ben 
opgekomen.
Maar het hangt toch ook af van je 
karakter en niet alleen van je idealisti
sche gesteldheid. In de oorlog kreeg ik 
van mijn broer eens een bos elektrisch 
draad, dat was toen heel schaars, om 
door te verkopen aan een man op de 
Bloemgracht. Mijn broer had de prijs 
vastgesteld die hij ervoor moest hebben 
en wat ik meer kon bedingen, kon ik in 
mijn eigen zak steken. Nu bestaat onze 
familie aan de ene kant uit kleine win
keliertjes, groenteboertjes, kolenhande
laars, de scharrelaars, en aan de andere 
kant uit vakmensen: bakkers, drukkers, 
zetters. Mijn broer is meer van de kant 
van de scharrelaars. Ik kwam dus met 
dat draad op de Bloemgracht, maar wat 
ik ook vroeg, die man bleef het bedrag 
bieden dat mijn broer had genoemd en 
meer ook niet. En zo kon ik weer terug 
zonder een cent verdiend te hebben. Ik 
denk naderhand dat mijn broer die prijs 
al van te voren met hem had afgespro

ken. Je herinnert je zo iets zo goed, 
geloof ik, omdat je het als een vernede
ring hebt ervaren. Ik heb dat loven en 
bieden altijd vreselijk gevonden; ik zie 
ook niet waar het voor nodig is. Mijn 
broer? Die is directeur geworden.’ 
Jullie moet het als trouwe socialisten 
lang niet altijd eens zijn geweest met de 
inhoud van VN. Toch hebben jullie je 
werk altijd zonder meer uitgevoerd. 
Een collega van jullie zei me: ‘Zo zijn 
die socialisten, die komen niet in 
verzet. ’
Roodenburg: ‘Dat zijn twee verschillen
de dingen. Een blad is een klant en die 
moet je zo goed mogelijk helpen. Else- 
vier is ook een tijd bij ons gezet; dat 
hadden ze nooit weg mogen laten gaan, 
al was het dan niet volgens de partijlijn. 
Je wist dat het een rechts blad was, 
akkoord, maar het is ook een klant; je 
bent arbeider en het geld moet verdiend 
worden om ons op de been te houden. 
Met Vrij Nederland en de Vara-gids was 
het wat anders. Daar moest in het begin 
een hoop geld bij — dat zijn de mensen 
nu wel eens vergeten — ook bij de Vara- 
gids voordat ie groot werd. Maar die 
bladen waren van je eigen, die bladen 
mosten verschijnen, al moest er geld op 
toe.’
Komen socialisten niet in verzet? Ook 
niet bij de ondergang van de AP? 
Hoffmann: ‘Dat heeft met socialisme 
niets te maken. Ik had bij de AP wel 
meer enthousiasme verwacht; ik was er 
in 1954 heel idealistisch heengegaan: dit 
is toch mijn gebouw. En dat viel wel 
tegen. De sterkste groep op de AP, die 
van de machinezetters, vocht alleen 
voor zijn eigen centje meer. Niet van: 
wij staan allen voor hetzelfde produkt 
en hetzelfde ideaal, dus we vechten voor 
elkaar. Je had ook verwacht dat mensen 
er hun rommel zouden opruimen en niet 
alles zouden laten slingeren. In de kanti
ne mocht je niet in je overal komen; 
even goed moest dat telkens weer op
nieuw gezegd worden. Zo iets moet toch 
niet nodig zijn? Dat moet je toch uit je 
zelf doen? Voor veel mensen betekende 
het idee socialistisch bedrijf dat je er 
niet zo hard hoefde te werken. Ach, voor 
de rest heb ik er gezwoegd, gesloofd en 
gewerkt. Ik was wel altijd de zenuwelij- 
er, want ik had altijd haast.’ 
Roodenburg: ‘Als er op de AP een kwart 
echte socialisten waren, dan is dat veel. 
Overwerk bij voorbeeld heb ik altijd 
verafschuwd. Als ik wist dat ze overdag 
traineerden om ’s avonds te kunnen 
overwerken dan zei ik: nee, dat verdom 
ik. Van dit loon moet je er komen en 
daarmee afgelopen. Er waren er genoeg 
die week aan week zaten over te werken; 
ze waren allemaal bezeten van het geld. 
Viel iemand in voor een zieke in de 
nachtdienst dan gebeurde het dat hem

dat door anderen werd misgund. Zelf 
hoefde ik niet zoveel. Als een ander tv 
had, hoefde ik er daarom ook niet met
een een, een auto hoefde ik ook niet te 
hebben. Als je daarvoor gaat overwer
ken en je vrouw gaat werken, waar blijft 
dan je gezin? En als iemand mij dan 
vraagt waar ik het allemaal van doe dan 
zeg ik: de spaarzin.’
Hoffmann: ‘Het is toch typisch als een 
arbeider overwerkt? De vakbond streeft 
naar werktijdverkorting en de arbeider 
eist meer werktijd. Ik heb ook wel over
gewerkt, maar dan bleef ik omdat het 
werk af moest.’
Maar de AP, dat was toch één rooie 
familie?
Roodenburg: ‘Jawel, als ze betaald wer
den. Vóór de oorlog, toen had je nog wel 
saamhorigheid. In het begin bij De Vol
harding: na de nachtploeg ging je in bad 
en daarna haalde je een gevulde koek in 
het personeelswinkeltje. Dat was gezel
lig. Later mocht dat niet meer van De 
Samenwerking want er werd onder de 
prijs verkocht. In die tijd ging je ook 
nog samen op vakantie en je had toko- 
feesten in Krasnapolsky met directeur 
Van de Veen voorop in de polonaise. 
Toen Van der Veen zich heeft opgehan
gen is de ondergang van de Arbeiders
pers begonnen.’ Algemeen directeur IJ. 
G. van der Veen, heeft zelfmoord ge
pleegd, ’s nachts in een badcel op het 
Hekelveld, nadat de AP onder toezicht 
van de nazi’s was gesteld) ‘Hij was de 
zakenman. Hij kon leiding geven. Hij 
was dag en nacht op het bedrijf: zijn bed 
stond op de directiekamer. Wanneer hij 
het bedrijf rondging kon hij vanuit de 
deuropening het geheel overzien; was er 
iets dat niet deugde dan riep hij de chef 
ter verantwoording. Van der Veen kon 
je niets wijsmaken, die doorzag je. Van 
Kuilenburg was geen vakman maar een 
partijman; Van der Waerden, was de 
financiële man. Zij waren allebei te af
hankelijk van wat de technische direc
teur hun wilde vertellen.
De top was te zwaar, dat was de algeme
ne mening van de mensen binnen het 
bedrijf. Ja, we wisten dat het niet goed 
zat met de winst- en verliesrekening. 
Toen de winstdeling werd ingevoerd 
hebben we daar precies één keer van 
kunnen profiteren. Gelachen hebben we 
toen wel. We zouden allemaal hetzelfde 
krijgen, vijftig gulden. Maar de chefs 
hebben die vijftig gulden terugge
stuurd; dat was hun te weinig. Ze waren 
toch geen gewone werkmensen?’ 
Hoffmann: ‘Van der Waerden, dat was 
een sociaal voelend mens. Toen ik werd 
aangenomen was het nog de gewoonte 
nieuwkomers een koffiemaaltijd aan te 
bieden. Toevallig zat ik toen naast Van 
der Waerden; hij zei tegen me: het is 
toch prettig voor de-werknemer te we

ten dat hij wat in de melk te brokken 
heeft.’
Heb je zelf ooit dat gevoel gehad? 
Hoffmann: ‘Nooit. Wel in kleine dingen 
in je werkomgeving. Je weet, wij hadden 
van die kappen boven de zetbok waar1 
de witregels op liggen. Toen ik de radio- 
gids overnam heb ik de indeling daar
van veranderd; dat ben ik altijd blijven 
doen als ik aan een andere zetbok kwam 
te staan. Daar heb ik wel heel wat over 
moeten horen van: eigenwijze kerel, 
moet je weer wat anders. Maar ik geloof 
niet dat je echt iets in kunt brengen. 
Men staat voor zijn eigen taakje, je 
krijgt je opgaaf, je ziet dat ene stukje, 
maar wat weet je van de rest? Het gros 
van de arbeiders is niet gemaakt om 
inzicht te hebben in de problemen en 
daar staat men ook niet voor open. Men 
kankert wel, maar naar de achtergron
den vraagt men niet. Je blijft maar zo’n 
klein dingetje.’
Rodenburg: ‘Toen de Vara-gids wegviel 
zeiden we: het is afgelopen.’
Hoffmann: ‘Toen indertijd voor de ra- 
diogids een offsetpers werd aangeschaft 
heb ik nog gevraagd waarom we geen

koperdiepdrukpers hadden genomen. 
Met koperdiepdruk had de AP al veel 
ervaring opgedaan voor de oorlog; bo
vendien is koperdiepdruk veel mooier 
en dieper van tint. Het was toen al 
beslist, de Vara moest en zou in offset 
want dat was het nieuwste. En later 
heeft de Vara ons in de steek gelaten om 
bij Vada in Wageningen in koperdiep
druk te worden gedrukt. Dat heb ik 
nooit kunnen verwerken; de Vara, dat 
hoorde toch bij de familie?’
Jullie hebben je nooit verzet, al zagen 
jullie^dat het slecht ging.
Roodenburg: ‘Niemand was er nog rijp 
voor. De mensen hadden het te goed. 
Pas later hebben we ons afgevraagd 
waarom er bij ons niets gebeurd is.’ 
Hoffmann: ‘Er waren wel kreten van: 
moet-dit-nou. Maar nooit een conse
quent verzet. We hebben het als een 
noodlot op ons af zien komen en als een 
noodlot ondergaan.’
Roodenburg is nooit meer teruggegaan 
naar het Hekelveld. Zoals velen van 
zijn vroegere collega’s wil hij die plek 
niet meer zien. Waarom niet? 
Roodenburg: ‘Het was de vesting van

Links: Willem Roodenburg, 
boven: Paul Hoffmann 
(Foto’s: Bert Nienhuis)

het socialisme. Wanneer de Vara een 
actie hield, wanneer er een feest was, 
was dit de plek waar het gebeurde, 
waar alles samenkwam. De mensen 
kenden de weg en stroomden toe. Die 
plek is weggevaagd. Het ideaal is niet 
begraven; ik blijf hetzelfde; ik blijf dat 
geloof uitdragen. Maar het bolwerk 
waarvoor het opgericht was, waar ik 
niet weg wilde omdat ik nooit elders die 
voldoening zou vinden, dat levenswerk 
waar je voor stond, de krant die het 
socialistische woord bracht, dat is afge
lopen. Daar op die plek daar is iets 
doodgegaan.
Hoffmann is wel gaan kijken, toen het 
Sonesta-Hotel een open dag hield. Hij 
heeft er de gedenkplaat voor de vroege
re Arbeiderspers gezien en de kapitalis
tische slaapsuites, met tv, koelkast en 
badkamer. Hij heeft geen woorden om 
uit te drukken hoe erg hij het vond. 
Dacht je, hier had ik, Paul Hoffmann, 
nu moeten staan werken?
‘Nee, ik dacht: dit is het bewijs dat wij 
als beweging toch te weinig basis heb
ben in het maatschappelijk bestel. Zo
als kerken die leeg staan. ’ ____
Paul Hoffmann en Willem Roodenburg, 
die op de zetterij in hun grijze stofjassen 
soms iets weg hadden van een tweeling, 
blijken thuis twee volstrekt verschillen
de karakters. Roodenburg is een levens
kunstenaar. De avond na de feestelijke 
bijeenkomst waarmee de Perscombina
tie haar overtollig geworden werkne
mers afstootte, is Roodenburg samen 
met zijn vrouw en een bevriend echt
paar gaan stijldansen. Dat doen zij ie
dere vrijdagavond. Zijn verhalen gaan 
niet alleen over het werk, maar zijn een 
tot in het heden doorgetrokken brok 
cultuurgeschiedenis van het socialisme. 
De fietstochten met de socialistische 
natuurvrienden. De eerste kus van zijn 
vrouw tijdens een weekend van de vak- 
bondsjeugd. De manchesterbroek die 
zij — dochter van een diamantbewerker 
— kocht voor hem — de zoon van een 
arme, aan tbc lijdende sigarenmaker. 
Dezelfde broek die hij altijd voor de 
AJC aantrok. De optochten, de dans
groepen en de balletten in het kader van 
deze socialistische jeugdbeweging. 
Arm-in-arm zwieren rond de 1-mei
boom voor de eretribune in het Stadion 
met een almaar afzakkende broek die 
met één hand moest worden opge
houden.
Daarnaast is Hoffmann een man die 
zich zelf te laag aanslaat. Zijn verhalen 
zijn op dezelfde thema’s maar in een 
somberder toonzetting gezet. De AJC: is 
hetVele organiatiewerk een handicap 
geweest om verder te leren, om verder te 
komen in het leven, vraagt hij zich af. 
Het Nivon: altijd is Hoffmann penning
meester geweest, of secretaris, maar 
nooit voorzitter, ‘dat durfde ik niet’. 
Nadat hij meerdere malen met succes 
een bijeenkomst van het Nivon had 
geopend, heeft hij een cursus spreken in 
het openbaar gevolgd. Maar toen hij dat 
papiertje eenmaal in zijn zak had lukte 
ook dat niet meer. Uit de grond van zijn 
hart zegt hij: ‘Ik had zo graag wat te 
zeggen willen hebben. In het bedrijf en 
in het leven. Maar ik heb er zo weinig 
gelegenheid voor gekregen. En ik heb 
altijd hetzelfde idee gehad: ik kan het 
toch niet.’
Beide mannen hebben één ding ge
meen: dat zij zich nooit echt kwaad 
hebben gemaakt. Althans niet in het 
openbaar, een enkele zeldzame uitzon
dering daargelaten. Niet tegen de klant, 
niet tegen de bazen, niet tegen de om
standigheden die hun leven bepaald 
hebben. Waarom zijn ze bijvoorbeeld 
niet kwaad op Vrij Nederland dat hen 
nu in de steek laat? 
maal niet. Wij wisten dat het komen 
zou. Fotografisch zetten hou je niet 
tegen.’
En waarom zijn de typografen, de grafi
sche sector, niet samen in actie geko
men tegen de nieuwe ontwikkelingen 
die hun werkgelegenheid bedreigen? 
Hoffmann: ‘Nee, wij zijn niet de wevers
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Het laatste interview Yn-ab 
met Ted Troost
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demonstreert dat het vastpakken van 
de nekspieren in het ene geval wel pijn 
doet en de tweede keer niet of, om zijn 
terminologie te gebruiken, dat ‘aanra
king in het ene geval wel belastend kan 
zijn en in het andere geval niet.'
De beschrijving die we van het gebeu
ren trachten te geven, stuit op ernstige 
bezwaren. De angst bij de kleine groep 
mensen die zich met de haptonomie 
bezighoudt om verkeerd begrepen te 
worden, heeft hen tot nu toe altijd ver 
van publiciteit gehouden. Hun werkwij
ze in gewone woorden vertaald, zou de 
onterechte indruk kunnen wekken dat 
ze met een soort slangenbezweerderij 
bezig zijn, en dat is absoluut niet het 
geval. Het standaardwerk over de hap
tonomie, dichte lasten en tasten naar 
zinvol contact, uitgegeven bij Spruyt, 
Van Mantgem en De Does in Leiden van 
F. Veldman, is voor een geïnteresseerde 
outsider zeer moeilijk te lezen.
De haptonomie kan het best beschreven 
worden als een leer van het gevoel en 
het gevoelsleven, een wetenschap die de 
mensen leert met de ruimte om te gaan, 
hoe mensen met andere omgaan en zich 
tot elkaar verhouden.
Een toepassingsonderdeel van de hap
tonomie is de haptokinesie. Toegepast 
in de sport en in het bijzonder bij AZ ’67, 
komt de uitwerking tot uitdrukking in 
een menselijker en minder agressief met 
elkaar omgaan dan bij andere betaalde
voetbalclubs. ____
De Deen Kristen Nygaard is een van de 
spelers van AZ’67 die Troost vanaf het 
begin heeft meegemaakt. ‘Troost was 
bij AZ’67 gekomen om moeilijke blessu
res op te lossen. Door zijn toepassing 
van de haptonomie lukte hem dat. Dat 
maakt bij voetballers die lange tijd last 
hadden van een rug- en liesblessure, 
grote indruk. Daardoor is er een ver
trouwensrelatie ontstaan, zijn andere 
facetten van hem naar voren gekomen.’ 
Jullie hebben bij AZ’67 een aparte fy
siotherapeut.
Nygaard: ‘Dat klopt, Troost is bij ons 
ook niet meer in de eerste plaats fysio
therapeut of hoe je hem wilt noemen. 
Als je niet wezenlijk met hem te maken 
hebt gehad dan is zijn invloed moeilijk 
over te brengen. Als ik aan vrienden in 
Denemarken vertel hoe hij mij bena-

Grijs

Wanneer op twee vaste ogenblikken 
van de dag, zeg om negen uur ’s och
tends en om zes uur ’s avonds, zich 
bij de voordeur zouden aanmelden: 
tien muizen, één rat, één zwerfkat, 
honderd hooiwagens, tweehonderd 
pissebedden, dertig spinnen en een 
niet te tellen menigte vlooien en 
faraomieren, dan zou ik met alle 
plezier deze lieden hun kostje over
handigen: een half pond jonge kaas, 
een bak bedorven levensmiddelen, 
een glaasje melk en dertig huisvlie- 
gen. Ik gun mijn medeschepselen 
graag het hunne. Maar de manier 
waarop hun foerage thans georgani
seerd is ergert mij al jaren, en naar 
ik aanneem hen ook. Het zou voor 
beide partijen goed zijn om de ver
schaffing van voedsel en andere pri
maire benodigdheden op een minder 
toevallige en anarchistische wijze te 
regelen. Het doet nu te veel denken 
aan de manier waarop in vroegere 
eeuwen de belastingen werden 
geïnd. Voor het ministerie van De
fensie betaalde je toen niet elk jaar 
keurig een bedrag op de giro, maar 
werd eens in de dertig jaar, en je 
wist nooit precies wanneer, je erf 
overstroomd door een stel hongerige 
soldaten van het eigen of het vijandi
ge kamp dat je broden opat, je doch
ters verkrachtte en je paard-en-wa- 
gen meenam.
Tien procent van onze oogst wordt 
door insekten opgegeten. Ik zou wil
len dat daarover tussen insekten en 
mensen duidelijke afspraken wer
den gemaakt, zodat niet ineens alle 
sprinkhanen bij één boer alles leeg- 
grazen. U vindt het misschien over
dreven om aan onze wriemelende 
vrienden tien procent van de oogst af 
te staan, maar zo vonden ze hier 
indertijd ook het voorstel van Alva 
belachelijk om tien procent belas
ting te betalen. We betalen nu vijftig 
procent belasting, en alles is veel 
beter georganiseerd. De heer Riet
kerk moge dan aan de tijdgeest gero
ken hebben dat wij weer terug wil
len naar de Middeleeuwen, waar de 
staat niets had in te brengen en 
roofridders de belasting inden, en 
het valt ook te begrijpen dat alle 
would-be-roofridders die tijdgeest 
menen op te snuiven, maar ik betaal 
liever veel belasting dan dat de ker
ken weer soep gaan uitdelen.
Na de huisdieren en de insekten 
zouden zulke voorstellen ook aan 
bacteria en virussen gedaan moeten 
worden. Het heeft vaak de schijn of 
zij het als hun ideaal zien om ons 
ziek te maken, maar misschien we
ten ze niet eens dat ze ons ziek 
maken, en doen ze alleen maar hun 
dagelijks werk. Nu wij er langzaam 
toe overgaan om in het DNA van 
bacteriën veranderingen aan te 
brengen, zou het misschien een goed 
idee zijn om ze een deal aan te 
bieden, waarbij wij beloven in hun 
redelijke verlangens te voorzien, 
maar zij van hun kant niet meer met 
de losse hand griep rondstrooien.
Aan de polarisatie tussen mens en 
natuur moet een einde komen.
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dert, hoe hij mij behandelt, dan wek ik 
soms alleen maar lachlust op. Ach, zeg
gen ze dan, bij een rijke club als AZ’67 
gaat het toch alleen om betere resulta
ten. Dat klopt misschien wel, zeg ik dan, 
maar dan kun je beter met iemand te 
maken hebben die de woorden "houden 
van" gebruikt in het bereiken van dat 
doel dan het middel “je moet werken 
voor de poen”.
Termen als “leer je zelf kennen, leer 
beter omgaan met je gevoelens, leer 
luisteren naar je eigen lichaam, leer 
incasseren, leer vanuit de basis te le
ven” zeggen zo weinig als je het niet zelf 
hebt ondergaan. Troost heeft mij in heel 
korte tijd leren ontspannen. Als ik last 
heb van een blessure kan de masseur 
mij nu veel beter behandelen. Het is 
toch opvallend hoe snel niet echt zware 
blessures bij ons voorbijgaan. En hij 
bezit de klasse, die weinig mensen in de 
medische wereld hebben, om je snel 
door te sturen naar een ander als hij er 
niet uitkomt. Wat ik als heel belangrijk 
heb ervaren is dat hij mij heeft geleerd 
met mijn gevoelens om te gaan. Als je 
dat kunt en je hebt problemen met je 
gevoelens, daaronder reken ik ook span
ningen voor een wedstrijd, dan kun je 
bij hem terecht. Hij gaat er dan van uit 
dat hij je kan helpen de spanningen zelf 
minder te laten worden.
En als hij voelt dat er te weinig span
ning is, weet hij ook spanning bij je op 
te wekken. Doordat hij je leert goed met 
mensen uit je groep om te gaan, lever je 
betere prestaties.’

Troost: ‘Ik doe soms aardige dingen, 
maar in het algemeen moeten mijn werk 
en mijn invloed ook niet overdreven 
worden. Mijn werkwijze is onbekend en 
ik begrijp best dat dat soms huiver 
opwekt.
Jullie hebben me gevraagd of ik te ver
gelijken ben met een kraker. Nee, dat 
ben ik niet. Ik tracht ook wel door 
bepaalde bewegingen blokkades op te 
lossen, maar in mijn vak, de haptono
mie, laten we de patiënt zijn klacht zelf 
oplossen. Maar daar heb je het alweer, 
dan kom je weer in het onbekende.’ 
Tijdens de dagen dat we bij Troost zijn 
geweest, heeft zich meer dan eens grote 
twijfel van hem meester gemaakt. 
Angst om verkeerd begrepen te worden, 
twijfels over het verduidelijken van zijn 
werk, het grote probleem om over je zelf 
te praten en tegelijk over een ambacht 
dat volslagen onbekend is, bemoeilijken 
het gesprek. Troost, de zinnen vaak 
onderbrekend, op zijn gemak als hij kan 
voordoen hoe hij werkt of weet dat er 
niet wordt geschreven: ‘Een psychiater 
behandelt iemand rationeel, in veel ge
vallen kan dat helpen. Maar in evenveel 
gevallen kun je lichamelijk contact niet 
vermijden. In mijn vak staat de ratio 
niet voorop, zodra ik het verstand ga 
inschakelen, houdt het voor mij op. Ik 
werk puur vanuit mijn gevoel. Daarom 
heb ik zo’n moeite met interviews. Het 
klinkt raar, maar ik doe het nooit meer.’

FRITS BAREND 
HENK VAN DORP

Afscheid
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van Rochdale die de machines vernielen 
waardoor zij zich bedreigd voelen. Die 
ontwikkelingen kunnen wij niet tegen
houden; wanneer je tegen vooruitgang 
bent, ben je conservatief. Maar men had 
moeten zien die ontwikkelingen in zijn 
greep te* krijgen. Vóór de oorlog werd er 
gedacht over de mogelijkheid om de 
verminderde werkgelegenheid beter te 
verdelen door mensen telkens drie we
ken te laten werken en één week vrij te 
geven. Dat is maar een gedachtengang. 
Maar dat is toch beter dan dat de boven- 
zestigjarigen er uit worden gegooid en 
dat de bittere pil verguld wordt door het 
vervroegde pensionering te noemen.
Ja, we zitten gewoon in de WW en over 
een half jaar in de WWV. Het enige 
goede wat je er van kunt zeggen is dat 
dat beter is dan voor de oorlog. Wij 
krijgen nu een uitkering van honderd 
percent, tachtig percent uit de WW en 
twintig uit een grafisch bedrijfsfonds. Ik 
begrijp ook niet waarom ik me dat nu zo 
aantrek. Ik heb er achtenveertig jaar 
voor gewerkt; ik heb altijd mijn premie 
betaald; ik ben niet werkloos geworden 
omdat ik lui ben. Waarom heb je dan 
dat gekke gevoel dat je uitgeschakeld 
bent en dat je hebt afgedaan? In mijn 
jeugd is er bij Lindenbaum ook eens een 
reorganisatie geweest. Als eersten wer
den de knapste zetters eruit gegooid, die 
ook de meest revolutionaire waren. En
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de ouderen. Ik heb op de wc zitten 
janken als een kind in dankbaarheid 
dat ik niet werkloos werd. Niet dat ik nu 
heb zitten janken.
Ik heb nu toch mijn salaris, en een 
briefje met vrijstelling van huisbezoek. 
Maar ik moet me wel gaan melden bij 
het GAB als werkzoekende. Want het is 
niet zo dat ik niet meer kan werken. Om 
die reden ben ik niet het vak uitge
gooid.’

URSULA DEN TEX

De gesprekken met Roodenburg en 
Hoffmann werden afzonderlijk gehou
den en pas naderhand bijeen gevoegd. 
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ars aemula naturae. Het voornaam
ste dat ik van het tekenen en schil
deren weet, is dat je verschrikkelijk 
veel moet leren. Van anderen, maar 
even goed van je zelf. Ik doe het nu al 
een jaar of veertig, zij het bijzonder 
onregelmatig, en juist daardoor weet 
ik wel waar ik over spreek. Nu heb ik 
een enkele maal deelgenomen aan 
een kursus van het Leidse Schilder
en Tekengenootschap Ars Aemula 
Naturae en nodigde men mij uit om 
een openingswoord te spreken ter 
gelegenheid van de jaarlijkse ten
toonstelling van werk van leden. 
Denk niet dat ik lid ben, zelfs nog 
geen kandidaathd of aspirantlid, het 
was dus een grote eer.
‘U zult het niet vreemd vinden dat 
ik, toen ik de taak op mij had geno
men, ben begonnen met na te den
ken over de naam van uw genoot
schap. Aemulor betekent nastreven, 
wedijveren met. Als Cicero zegt: 
Carthago Aemula Imperii Romani, 
houdt dat voor de romeinen de waar
schuwing in dat Cathago bezig is op 
Rome in te lopen. En zo jaagt, vol
gens de zeventiende-eeuwse stich
ters van dit Genootschap de kunst 
de natuur na. Wat betekent dat ei
genlijk? En in hoeverre kunnen wij 
het daar nog mee eens zijn?
De uitgangspunten zijn dus de na
tuur aan de ene kant en de kunst 
anderzijds. Het is de vraag of dat wat 
de mens omringt polair tegenover 
dat wat uit hem zelf voortkomt kan 
worden gesteld, maar, om het in een 
andere toonsoort te zetten: de kun
stenaar kan iets beleven, ervaren, 
van de wereld om hem heen, dat hem 
ontroert, en hij kan uit zich zelf 
schoonheid putten, bedenken, ver
zinnen, maken. Over deze twee ver
schillende werkzaamheden gaat het. 
Laten wij beginnen met de kunste
naar die getroffen wordt door een 
bloem of van een landschap, door 
een menselijk gezicht, door het ja
gen van een wolkenlucht. Een hele 
ervaring. Wat hij gaat doen is, die 
ervaring herhaalbaar maken. Daar
toe schrijft hij de ervaring neer of 
tekent hij die op.
Dat doet hij als het goed is natuur
lijk in de eerste plaats voor zijn eigen 
genoegen maar er komt bij dat hij

ook zal willen proberen zijn beleve
nis mee te delen, om die ontroerende 
ervaring over te dragen. Mensn zijn 
nu eenmaal gemeenschapswezens en 
dit willen laten meebeleven van een 
ervaring is nu eenmaal een van de 
drijfveren van ons communiceren.
Mooi gezegd, nietwaar? De dubbele 
bodem is, dat je eigen ervaring 
machtiger wordt als iemand op 
wiens oordeel je prijs stelt, je er in 
bevestigt.
De kunstenaar over wie ik het nu 
had staat nogal passief tegenover 
hetgeen zich om mee te beleven aan
biedt. Er kan echter ook een volgen- 

* de stap worden gezet. Wij hebben 
namelijk een artistiek geheugen, dat 
is één, en wij ontdekken de mogelijk
heid van de herhaalbaarheid van de 
ervaring, dat is twee. Wat kunnen wij 
dus doen als wij een keer misschien 
niet direkt geïnspireerd zijn door 
zo’n ervaring waar ik zojuist over 
sprak? Wij worden aktief en zoeken 
een objekt uit de wereld om ons heen 
om op te schrijven, neer te tekenen, 
uit te schilderen. Het mag de herin
nering zijn aan de speciale manier 
waarop een mens loopt of staat, we 
kunnen een vis op een krant op de 
keukentafel leggen, wij zetten een 
pot met voor het doel geschikte bloe
men neer, de een aktiveert zich zus 
en de ander doet het zo, en dat niet 
alleen in de kunst, vraag maar eens 
aan je psychiater. In de kunst zetten 
wij de pen op papier, konfronteren 
een paar kleuren met elkaar, kor
tom, wij zien wat er gebeurt terwijl 
wij aan het werk zijn.
Hier is het dan niet alleen natura, 
het objekt buiten de kunstenaar die 
de ars oproept en zelfs als wedijve
raar uitdaagt, maar gebeurt er iets in 
de mens zelf. Daar huist zijn voor
stellingsvermogen, zijn gevoel. Het * 
kan zijn dat er nog helemaal geen 
objekt is op het ogenblik dat de 
tekenaar de pen op papier zet. M.
Nijhoff heeft het verhaal De pen op 
papier geschreven en in een van zijn 
gedichten nog meer duidelijk ge
maakt wat ik hier bedoel.

Ik ging een dag uit vissen 
ik voelde mij moedeloos 
Ik maakte tussen de lissen

met de hand een wak in het kroos.

Er steeg licht op van beneden 
uit de zwarte spiegelgrond.
Ik zag een tuin onbetreden 
en een knaap die daar stond.

Hij stond te schrijven aan een tafel 
te schrijven op zijn lei 
en het woord onder de griffel 
herkende ik, was van mij.

Het vers gaan nog twee strofen ver
der maar het doel waarvoor ik het 
reciteer is hier zo raak getroffen dat 
wij ons niet zullen laten afleiden. Het 
gaat om het woord onder de griffel. 
De tekening die niet alleen van de 
natuur komt maar uit de pen vloeit 
en het schilderij dat van het penseel 
op het doek strijkt. Ars Aemula Na
turae. Laat de natuur zich gewaar
schuwd rekenen! Het is verbluffend 
tot wat de pen op papier in staat is. 
Het is niet te geloven wat door het 
simpele aan elkaar konfronteren van 
eerlijke kleuren ontstaan kan! (Als je 
dat ervaren hebt zul je ook de her
haalbaarheid van het eksperiment 
willen beproeven.)
Wij zijn dus op het onderwerp “ek- 
sperimentele” kunst terechtgeko
men. Eksperimentele kunst heeft 
geen objekt gehad buiten de zinnen 
van de kunstenaar, dat op de wijze 
van artistieke ervaring de voorstel
lingswereld van die kunstenaar is 
binnengedrongen. Geen vóórobjekt 
uit natura dus. Ik weet niet of u het 
werk kent van Julius Bissier, een in 
Freiburg (Breisgau) geboren duitser 
die in de jaren ’50 & ’60 in het Ge
meentemuseum van Den Haag en in 
het Stedelijk te Amsterdam heeft 
geëksposeerd. Ik vond het een bele
venis van de allereerste rang om met 
zijn volkomen vrijbeeldende werk 
kennis te maken. De natura en de 
ars hadden zich verenigd. Toen ik 
een jaar of vijf geleden een poosje in 
Freiburg was begon ik naar sporen 
van deze intussen overleden Bissier 
te zoeken en ik vond ze. Op een vrije 
dag trok ik de grens over naar het 
naburige maar in Frankrijk gelegen 
Colmar, om een tentoonstelling van 
Bissière te zien. Men had mij name
lijk verteld dat Bissier en Bissière de

duitse en de franse nakomelingen 
waren van dezelfde familie, achter
neven. Van Bissier nu had ik het 
volgende gedicht uit 1954 gevonden:

Was ich suche verbirgt sich
Was ich tue verwirkt sich
Was ich finde habe ich nie

gesehen.

Ik dacht in Colmar: achterneef Bis
sière, hoe resoluut anders hij werkte 
dan Bissier, had deze regels óók kun
nen schrijven.
Het ortodokse eksperimentele teke
nen van de eksperimentele schilder
kunst, waar wij sedert de jaren vijf
tig wel allemaal mee vertrouwd zijn, 
ontstaat pas op het papier of op het 
boek. Dit schreef ik zo’n vijfentwin
tig en dertig jaar geleden, toen een 
man als Karei Appel nog verdedigd 
moest worden. Intussen is hij, om 
een voorbeeld uit een minder ge- 
kompliceerd terrein van het leven te 
nemen, onder de schilders in Europa 
geworden wat Eddy Merckx onder 
de hardfietsers is. Maar intussen 
hebben wij allemaal in de film van 
Jan Vrijman en niet lang geleden op 
de kleurentelevisie kunnen volgen 
hoe krachtdadig die man artistiek te 
werk gaat. Het kan zijn dat je er nog 
steeds niet van houdt, maar geloof 
dan van mij dat dat wel eens jammer 
voor je zou kunnen zijn. Intussen wil 
ik wel zeggen dat het tekenen en 
schilderen, bepaald ook dat van Ap
pel, nog wel wat meer is dan het 
hardfietsen — het is van een hogere 
orde. Ik wil er nog twee dingen over 
zeggen.
In de eerste plaats dat er overlap is 
van dat vastleggen van het beleven 
van een ervaring uit de natuur en de 
eksperimentele bezigheid. Je zou 
kunnen zeggen dat er een veld tus
sen ligt, maar ik geef er de voorkeur 
aan te spreken van overlap. Iemand 
die het boeiende van een veld vol 
bloemen ervaart, kan als hij daar op 
het doek, om zo te zeggen, aan be
antwoordt, zo aan het dwalen gera
ken in de kleuren, de aksenten bene
vens de tegenstellingen van de ak
senten en de kleuren van het objekt 
buiten hem dat er op zijn doek iets 
ontstaat waar het oorspronkelijk be-

leefde objekt niet gemakkelijk meer 
in te herkennen is. Dan is er iets 
onstaan dat voor zich zelf en uit 
eigen kracht als te ervaren objekt 
van schoonheid opstaat.
Maar er is nog iets anders. De moge
lijkheid van het eksperimenteren be
perkt zich niet tot het op elkaar 
laten responderen van lijnen, toet
sen, kleuren en tonen. Het is ook 
mogelijk om op zich zelf volledige 
elementen uit de natura in een schil
derij aan elkaar te relateren op een 
wijze die niet van deze wereld is. Ik 
denk aan het werk van het vroegere 
lid van uw genootschap Henriëtte 
van Traa. De gemeente Leiden en 
ook de Lakenhal kochten enkele ja
ren geleden beide een schilderij van 
haar aan die dit op boeiende wijze 
verbeeldden. Zij werkt daarin met 
objekten uit de natuur om ons heen 
maar zij relateert ze met elkaar op 
een wijze die haar uit het hoofd en 
het hart zijn aangewezen. Je zult het 
misschien surrealisties noemen. De 
naam doet er niet zoveel toe maar ik 
reken dit werk eerder tot een soort 
binnen de eksperimentele kunst. De 
naturalisties geschilderde objekten 
zijn namelijk op zich zelf reëel. Je 
ziet geen tafel met een penis of een 
hond met de kop van een vogel. Het 
afwijkende is de verhouding waar de 
objekten in tot elkaar staan, en ook 
de schaalverspringing die in één 
schilderij plaats vindt: in het schil
derij Notenkrakersuite zie je bij 
voorbeeld rugbyspelers in de weer 
met een okkernoot van de grootte 
van een rugbybal.
Uw genootschap stelt zich tot doel 
“de schilder- en tekenkunst in de 
gemeente Leiden en omgeving te be
vorderen”. Zijn naam onderzoeken
de, kun je nog een ogenblik stilstaan 
bij het werkwoord aemulor, nastre
ven. Voor het substantief aemula 
vindt men ook medeminnares. Maak 
daar de vernederlandsing aemulant 
van: medeminnaar. Medeminnaar 
van dat geheimzinnige span dat na
tura en ars samen vormen. Als me
deminnaar waag ik het u te vragen of 
een te strakke kastenindeling van 
alle aemulanten de schilder- en te
kenkunst wel optimaal bevordert.’


