
343– pagina 1

343
3 juli 2020

Clubblad van het Genootschap van Ouweknarren van de Volkskrant e-mail: volksknar@gmail.com

Strĳd
Een vriend van mĳ is schilder, kunstschilder. Hĳ maakt prachtige
dingen, maar hem interesseert ook de wereld buiten zĳn atelier.
Hĳ is ook politicoloog, cum laude afgestudeerd. Dat merk je als
we samen de kunst, maar ook gewichtige aan-
gelegenheden in de actualiteit onder de loep
nemen.
Soms gaat het over zĳn vak, hĳ over het

verven, en wat een energie het hem kost tel-
kens weer iets nieuws te moeten verzinnen,
ik over de krant.
Toen ik hem een keer vertelde dat mĳn

stukjes altĳd door een bureauredacteur wer-
den nagelezen, was hĳ verbaasd.
Zo’n collega, zei ik, verbetert fouten, en voegt soms nieuwe toe.
Hĳ lachte.
Dat zouden ze bĳ niet moeten doen, zei hĳ. Als ik een schilde-

rĳ af heb, blĳft iedereen er met zĳn poten vanaf.
Schilderen, zei ik, is georganiseerde onzin, maar een kranten-

stukje niet. Dat moet van a tot z kloppen. Fouten ondergraven
je geloofwaardigheid. Schrĳven is dan ook géén georganiseerde
onzin, legde ik uit, behalve als het óók kunst wordt, zoals in de
literatuur.

Ik betwĳfel of deze waarheid vandaag de dag nog opgaat voor
onze gesproken media. In mĳn oren viert de onzin daar hoogtĳ.
Misschien omdat daar geen woord vóór publicatie wordt gecorri-
geerd.
Wat zou er niet verbeteren als een verstandige eindredacteur

sprekers op radio en tv kon laten nadenken over hun woorden?
Als zo’n functionaris ze zou kunnen behoe-
den voor het al te modieuze gebruik van
een woord als strĳd.
Je hoort het aan een stuk door. Strĳd.

Strĳd tegen drugs, strĳd tegen (de) kan-
ker, strĳd tegen racisme, maar geen spre-
ker lĳkt te beseffen dat dit niet het juiste
woord is. Je kunt hooguit spreken van be-
strĳden en dat is al lastig genoeg.

Maar nee, strĳd moet.
De term raakte hier vanaf de jaren zeventig ingeburgerd toen

types als Richard Nixon – the war on drugs – en George W. Bush –
the war on terror – de media ermee opscheepten, hoewel al
gauw duidelĳk werd dat de remedie erger was dan de kwaal. En
inderdaad, het wérd strĳd.
Nu ook in Nederland. Roep strĳd en boeren, antiracisten en

virushaters rukken al krĳgshaftig op naar het Malieveld.

Willem Kuipers wiewiewie.nl

DOR HOUT
in coronatĳd
Het heeft zĳn tĳd als
boom wel zo’n beetje
gehad, uitgeleefd, omge-
waaid, weggehakt.
Dor hout.

Het ligt te vergaan tus-
sen het leven in de dui-
nen. Opgemerkt tĳdens
wandelingen in corona-
tĳd.

De bosbeheerder laat
het liggen, onderdeel
van het natuurlĳke pro-
ces van dood naar nieuw
leven.

De passant kan er zĳn
gedachten op loslaten.
Wat ziet hĳ eigenlĳk?
Dor hout als composities
van het toeval, gevormd
na een vruchtbaar leven.
Verbeelding van de natuur.
Kunstwerken van zich-
zelf.

Foto’s Jacques de Jong
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Cees Gloudemans, chef Nacht, 25 jaar later:

‘Krant van nu beter, maar vooral anders’

B ĳ mĳn indiensttreding op 1 oktober
1964 kreeg ik al vrĳwel direct te
horen dat alles draaide om de nacht-

dienst, de dag was voor luxe zaken,
achtergrond en zo. Je zult het wel merken,
basteManus van Wordragen, de toen-
malige chef buitenland, die al in een zeer
vroeg stadium voorspelde dat Joegoslavië
uit elkaar zou vallen, wat tegen het zere
been was van menig Tito-aanhanger. De
eerste en beste nachtdienst liet hĳ mĳ zes
keer een bericht over de Griekse koning
Constantĳn maken om uiteindelĳk genoe-
gen te nemen met de eerste versie die ik
zelf ook de beste vond.
De redacties Buitenland en Binnenland

hadden dag- en nachtploegen. De nacht
was voor het nieuws, voor de krant van de
volgende dag. In de dag kon je je eigen
specialiteit ontwikkelen, althans bĳ Bui-

tenland. Naarmate de redactie Buitenland
een groter aandeel in de krant kreeg –
eerst pagina vĳf en vervolgens de vier er-
bĳ – kon je ook overdag stevig aan de
bak. Maar de nachtdienst bleef het be-
langrĳkste en daar had niemand moeite
mee.
De zeer late sluitingstĳden – rond 01.00

uur voor de posteditie en 03.00 uur voor
de ‘de stad’ -- waren een prikkel om het
laatste nieuws in de krant te krĳgen. De
nachtdienst zoals ik die mĳ herinner – en
met mĳ vele oude knarren – bestaat niet

meer. De huidige sluitingstĳden wekken
medelĳden. Technologische vernieuwin-
gen zĳn vreemd genoeg altĳd ten koste
gegaan van de sluitingstĳden. Ik begrĳp
het allemaal wel, maar toch.
Juist die sluitingstĳden maken het moei-

lĳk om de krant die Jan van Capel en ik
van ruwweg begin jaren tachtig van de
vorige eeuw tot halverwege de jaren ne-
gentig maakten, te vergelĳken met de hui-
dige krant. Philippe Remarque sprak me
erover aan tĳdens het afscheid van Paul
Brill (die ik nog graag als columnist aan
de krant verbonden had willen zien). Ik
had Philippe destĳds wel kunnen zeggen
dat hĳ een uitstekende krant maakte, maar
daarmee was zĳn vraag niet beantwoord.
Ik had moeten zeggen dat hĳ een uitste-
kende andere krant maakte en dan nog
was het een vaag antwoord geweest.
Ik had een vergelĳking kunnen maken

tussen columnisten Jan Blokker en Bert
Wagendorp, politiek commentatoren Jan
Joost Lindner enMartin Sommer en
sportverslaggevers Ben de Graaf enWil-
lem Vissers. Maar dat schiet niet op. Je
kunt van mening verschillen over hun op-
vattingen, maar niet over de kwaliteit van
hun stukken. Met een dergelĳke verge-
lĳking kun je niet het verschil aangeven
tussen de krant van dertig, veertig jaar ge-
leden en die van nu. Het gaat erom hoe
die kranten gemaakt werden en worden.
Destĳds bestond de krant uit eilanden

die ‘s nachts werden samengevoegd. De
chef Nacht was een schakel tussen het
technisch bedrĳf en de redactie. Jan van
Capel en ik kenden de (lood)zetterĳ en de
drukkerĳ. Wel zo handig bĳ – dure – tus-
senvormen en zeer laat nieuws. Soms liet
een chef van de drukkerĳ op voorhand de
persen alvast langzamer draaien als hĳ be-

langrĳke nieuwsontwikkelingen ontwaar-
de. In zoveel mogelĳk kranten moest het
laatste nieuws staan. Met zulke collega’s
(vrienden?) was het prettig werken.
Daarnaast bepaalde de chef Nacht in

overleg waar het binnen- en buitenlandse
nieuws kwam te staan. Financiën (‘de
Twee’), Sport en Kunst maakten hun ei-
gen pagina’s op. Dat leverde vrĳwel nooit
problemen op voor de deadline, waarvoor
de chef Nacht verantwoordelĳk bleef. Fi-
nanciën sluisde nogal eens lekker nieuws
naar de 1 door. Sport werkte met name op
de zondagavond met een ĳzeren discipli-
ne. Alleen Kunst had wel eens een zetje
nodig.
In de vroege avond overlegde de chef

Nacht met de coördinatoren Binnen- en
Buitenland alsmede met de dienstdoende
fotoredacteur over de indeling van de
krant, de waarde van het nieuws en over
de stukken (vooral uit Den Haag en van
de buitenlandse correspondenten) die nog
binnen moesten komen. We probeerden
alvast een inschatting te maken. Het kon
voorkomen dat er zich om 19 uur geen
opening van de 1 aan diende. Ik meen dat
het Jan van Capel was die zich ooit liet
ontvallen: ‘Geen probleem. We hebben
nog vĳf uur de tĳd’.
Zo ging het destĳds, globaal gesproken.

De nachtdienst verliep meestal soepel, de
sluitingstĳd leverde geen al te grote pro-
blemen op. Maar bĳ echt groot nieuws be-
gon het te knetteren en maakte een ner-
veuze spanning zich van de nachtploegen
meester. Ik denk met genoegen terug – en
ik weet wel zeker Jan ook – aan de Golf-
oorlog die begon met de Iraakse invasie
van Koeweit (1990). Sluitingstĳden die
werden opgerekt, extra edities op
zondag. Het kon niet mooier.

'Geen opening?
We hebben nog
vĳf uur de tĳd'

Cees Gloudemans met zĳn ochtendblad. Foto Jacques de Jong

De Volkskrant van nu lĳkt

niet meer op die van vĳfen-

twintig jaar geleden, toen

Cees Gloudemans aftrad als

chef Nacht. Desondanks leg-

de De Volksknar hem het

verzoek voor zich aan een

vergelĳking te wagen.

Wat is er anders? Veel.
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Of neem de ramp met de Herald of
Free Enterprise, de veerboot richting

Dover die kort na zĳn vertrek uit de ha-
ven van Zeebrugge op 6 maart 1987 kap-
seisde (193 slachtoffers). De eerste snip-
per nieuws kwam via de telex binnen,
even voor acht uur, op vrĳdagavond nota
bene met zĳn vervroegde sluitingstĳd
vanwege de dikke kranten. Toch lukte het
om de toenmalige correspondent in Brus-
sel, Oscar Garschagen, tĳdig ter plaatse
te krĳgen en na een reeks tussenvormen
op een langzaam draaiende pers zĳn
verslag in een van de laatste edities op te
nemen.
De Bĳlmerramp op 4 oktober 1992,

diende zich eveneens even voor acht uur
‘s avonds aan. Op zondagavond, dat was
gunstiger voor de sluitingstĳd.
Zulke gebeurtenissen op die tĳdstippen

zouden tegenwoordig rampzalig zĳn, al-
thans voor de papieren krant met zĳn
vroege deadlines. Uiteraard niet voor de
digitale editie. En daar hebben we een be-
langrĳk verschil. Digitaal zĳn de moge-
lĳkheden (en valkuilen) bĳ wĳze van
spreken eindeloos. Maar de website van
de Volkskrant, hoe fraai die ook oogt,
stinkt niet naar krant. Je kunt het laatste
nieuws niet ruiken, al is het de vraag of
jongeren dat nog wat zegt. Ik vrees dat ik
het antwoord wel weet.
Ik voel me meer verwant met het soms

rauwe nieuwskarakter van de krant des-
tĳds. Noem het voor mĳn part nostalgie.
De krant is er gepolĳster uit gaan zien
toen het broadsheet formaat werd inge-
wisseld voor een halfformaat. Dat laatste
beperkt je mogelĳkheden om lekker uit te
pakken op de 1. Kort na de onvermĳde-
lĳke invoering oordeelde ik dat de 1 in
een aantal gevallen een veredelde
inhoudsopgave is geworden. Maar is de
krant als geheel daardoor slechter gewor-
den? Zeker niet.
De krant is veranderd. Het eilandenrĳk

is opgeheven. Destĳds was de redactie bĳ
echt groot nieuws op zĳn best, maar in
nieuwsluwe tĳden liet zĳ het nog al eens
afweten. Wĳ hadden geen last van sociale
media. Nieuws komt nu van alle kanten
aanstormen, zĳ het vaak vele malen onbe-
trouwbaarder dan destĳds via de telex.
Dat vereist een andere aanpak. De re-

dactie moet meer op zĳn hoede zĳn, die-
per graven voor originele invalshoeken en
veel harder werken aan eigen verhalen,
reconstructies, achtergrond, onderzoeks-
journalisitiek. Daardoor is de krant breder
en gevariëerder geworden. Al heb ik
moeite met de vormgeving. Die speelt
soms een te nadrukkelĳke rol, haalt de ra-
felranden van het nieuws weg, oogt te
gladjes.
Niettemin voel ik me thuis in deze krant,

net zoals ik met thuisvoelde in de krant

die Jan van Capel en ik maakten. Vroeger
had ik nog eens moeite met het drammeri-
ge streven naar het eigen (linkse) gelĳk in
te veel artikelen. Tegenwoordig kan ik me
ergeren aan het zoveelste, vaak weinig-
zeggende interview met een rapper (zĳn
er zo langzamerhand niet meer rappers
dan heiligen in de rooms-katholieke
kerk?), aan de belachelĳk grote aandacht
voor zoiets onbenulligs en smakeloos als
het Eurovisiesongfestival en vooral aan
de ruimte die Baudet en Wilders krĳgen
toebedeeld.
Maar net als vroeger komt ook nu het

beste in de redactie naar boven bĳ echt
groot nieuws. De aanpak van de coro-
nacrisis ondervindt terecht waardering, al
had enige matiging in de omvang niet
misstaan.

Cees Gloudemans

⊳

Cees Gloudemans (links) komt terug van de zetterĳ. Wim Wirtz, Henk Thomas, Stef-
fie Kouters en Guido Goudsmit zĳn intussen aan een spelletje Risk begonnen. Zicht-
baar op de achtergrond Joris Cammelbeeck en Michel Maas. Januari 1981

Foto Rob Josselet

IN CORONATĲD is Cees
Gloudemans al maanden be-

zig met onderzoek naar de
grootvader van een vriend.
Wat was er nou precies ge-
beurd met diens opa, een plan-
ter in voormalig Nederlands-
Indië, die na zĳn mobilisatie
door de Japanners krĳgsgevan-
gen werd gemaakt in Surabaya
en vervolgens van de radar
verdween. Hĳ zou het zoveel-
ste slachtoffer worden van de
aanleg van de Birma-spoorlĳn.
Een van de weinige aan-

knopingspunten was een graf-
steen in Thailand met zĳn
naam erop. Het Nationaal

Archief bleek over de Japanse
interneringskaart van de
grootvader te beschikken. Dat
leverde veel gegevens op,
maar lang niet alle. Het
onderzoek gaat door.
Hĳ heeft ervaring. Dertig

jaar geleden was Cees let-
terlĳk achter de geschiedenis
van zĳn eigen oom aangegaan
die als missionaris Borneo had
doorkruist.
Deze oom overleed in 1979

en in 1992 ontdekte Cees de
spannende historie.
Tussen 1934 en 1938 had

Toean Glou als missionaris
vier grote ontdekkingsreizen

gemaakt in het toenmalige
Nederlands Borneo. Te voet
en per prauw doorkruiste hĳ
van zuid naar noord en van
west naar oost een gebied zo
groot als Frankrĳk, dat voor
het merendeel bedekt is met
tropisch regenwoud. Van al
zĳn reizen bracht Toean Glou
nauwgezet verslag uit.
Het Soerabaiasch Handels-

blad was een van de kranten in
Nederlands-Indië die een serie
reisverhalen van zĳn hand
publiceerde.
Nadat Gloudemans het

archief van zĳn oom had
doorgespit wist hĳ één ding

zeker: hĳ moest en zou het
spoor van Toean Glou in het
huidige Kalimantan terug
volgen. Dat heeft hĳ gedaan
ook. Er kwam een boek van:
Dwars door Borneo.

Op onderzoek uit in het Verre Oosten
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Moon River
V erhuisd woonde ze vlak bĳ mĳn vriendin. Onze zoontjes

speelden met elkaar. Lego, Pokémon. Rondvaart, dieren-
tuin, picknick, Tom & Jerry. Zwanger van haar tweede koos
ze, een kostbare relatie brak. Slapeloos de nacht in, letterlĳk,
na avonddienst. Doelloos langs de Amstel. Hesp na sluitings-
tĳd. Donker Girassol van Carlos en Wilma.

De Omval over, waar ik als jongetje de fabriek van Bertels
rook, een gronderige olielucht vermengd met bittere cacaogeu-
ren van Blooker (‘Half Elf, Blookertĳd’) en Korff (‘Kenners
Kiezen Korff’) en essences van Maschmeĳer Aromatics dat
parfums ontwikkelde. Een goederentrein bonkte door het Am-
stelstation. Weg van rails. Berlagebrug over, spĳlen rood en
zwart, kleuren van het stadswapen. Febo, open tot 04.00 uur,
was dicht.
Rechtsaf langs de jachthaven met mĳn grachtenbootje. Links,

kaarsrecht tot aan de Vechtstraat, de Uithoornstraat met mĳn
laatste ouderlĳke woning. Om de hoek, in de Holendrecht-
straat, Amsterdamse School, de voorlaatste. Af en toe belde
een oude vrouw aan. Wĳ kinderen waren doodsbang voor haar
ĳzingwekkende uithalen in het trappenhuis. ‘Tante Frida’,
kampoverlevende, wilde haar man terug, en haar woning.
Langs de Amsteldĳk, de rand van de wĳk waar ik boodschap-

pen bezorgde voor De Spar. Waar de gepensioneerde wiskun-
deleraar vragen stelde als ik de bestellingen aanreikte. ‘Hoe-
veel is a tot de macht nul?’ Ik wist het niet. ‘Eén.’ Toch fooi.
(Ik moest mĳn reis naar Engeland met de verkennersgroep ver-
dienen; weekfolders verspreiden; op de wiebelende bagagedra-
ger twee kratten met zes flessen Lodaline ophalen bĳ de groot-
handel. Zaterdagmiddag de fiets van de vaandrig poetsen. Vĳf

weekdagen Het Vrĳe Volk
rondbrengen in straten met an-
dere riviernamen achter de
Wolkenkrabber, vanaf het Merwe-
deplein van Anne Frank.)
Mien Duymaer van Twist op de Amstelkade, ge-

boren in Amerika. De beroemde actrice was bĳna in ruste. To-
neel, (stomme) film, tv. Een jaar na haar rol in De dans van de
reiger van Fons Rademakers overleed ze. Ik werkte bĳ Foto en
haalde haar portretje uit het archief. Met hoedje op, 1-koloms,
voor onder ‘Mien Duymaer van Twist †’. Zeker bĳ haar was ik
schuchter.
Aan dezelfde kade woonde Jeroen Krabbé. Hĳ zat op een an-

dere school en wilde, werd gezegd, met iedere jarige ‘mee de
klassen rond’. Achter een met crêpepapier bestrikte feesteling
geschenkjes oogsten van andere leerkrachten (potlood, vlak-
gum, houten liniaaltje, kladblokje van niet-houtvrĳ papier) in
ruil voor een royalere traktatie dan uitdeelsnoep voor klasgeno-
ten. De Schilderskade aan de overkant met het huis van Frits
van Egters.
De brug over het Amstelkanaal. Zeven hoge slanke iepen. Op

de eerste hoek woonde de schoolvriend met kĳk op elektroni-
ca. Samen een schoolbandje begonnen. Met keelmicrofoons
van R.A.F.-piloten uit de legerdump van Loe Lap maakte hĳ
onze Spaanse gitaren elektrisch. Hĳ leerde me bassen.
Voorbĳ Frits’ Riembaan tweemaal rechtsaf, terug langs de ri-

vier. Amstel Hotel. Licht aan het einde van het Heineken-tun-
neltje waarin afgevoerde kookgeuren hingen. De keuken van
het River Café zat achter de muur, in een oude schuilkelder.
Bĳ een matineuze vriendin en onaangeroerde koffie stortte ik

mĳn hart uit. Thuis drukte ik op Slumber van de wekkerradio.
Queen. Love of my life, don‘t leave me.

Adriaan de Boer


