
362 pagina 1

363
24 juni 2021

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

Voetbal
N OG NIET zo lang geleden was een mens een man, vrouw,

jongen of meisje, tegenwoordig is zo’n indeling een beetje
erg kort door de bocht. De mens is nu trans, gay, queer, prepu-
ber, puber, adolescent, jong volwassene of volwassene, maar
zelfs in die laatste fase is hem geen rust vergund. Dan valt hĳ
alsnog uiteen in millennials, dertigers, veertigers, vĳftigplussers
en erger. Tot we allemaal even oud zĳn
en allemaal hetzelfde.

De genoemde benamingen zĳn niet ob-
jectief of waardenvrĳ en ook niet realis-
tisch. Ze behoren tot het domein van de
táál waar ze – net als in fictie – een bood-
schap uitdragen.
Toen ik onlangs een heel vervelend vent-
je tot de orde riep, kreeg ik te horen dat hĳ aan het puberen
was.
Ik kon daar wel om lachen want je zág – en róók - dat hĳ
geslachtelĳk sterk in ontwikkeling was, maar bĳ aanvaringen
met andere eigentĳdse mensensoorten vergaat mĳ het lachen
steeds meer, zo boosaardig reageren ze op kritiek omdat je niet

ziet hoezeer ze lĳden. Algemeen aanvaarde maatschappelĳke
regels gelden daarom niet voor hen. Ook hun werkelĳkheid lost
zo op in een universum van woorden.
Deze omgang met taal beperkt zich niet tot de mens en zĳn
identiteit. Ze strekt zich ook uit over de wereld der dingen.
Dat begon, geloof ik, toen IKEA stoelen en banken een eigen-
naam – en een identiteit – gaf.
Ik moest eraan denken toen ik het oerlelĳke ding zag waarmee
onze miljonairs op het Europees kampioenschap spelen. Zó le-

lĳk, dat ik er meer over wilde weten en
op onderzoek uitging. Ik ontdekte dat
deze doorgedesignde kunststofknikker
een naam heeft. Uniforia, wat staat voor
eenheid en euforie, een naam die me
door de marketing van Adidas in een
vlaag van verstandsverbĳstering lĳkt te
zĳn bedacht.
Uniforia, ja, dat is de boodschap, maar

als zelfs een voetbal zo vermenselĳkt wordt, dan zĳn we ver
heen, denk ik. Misschien zitten er tussen de brullende idioten in
het stadion nog een paar voetballers van vroeger, die zien dat
het ding waar in dit spel alles om draait even lelĳk is als zĳn
naam vals.

wiewiewie.nl
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De pensionado’s van EW (voorheen El-
sevier Weekblad) krĳgen voortaan in
juni en december een nieuwbrief toege-
stuurd, een soort Volksknar in vereen-
voudigde vorm.
‘Uit contacten met gepensioneerde me-
dewerkers van Elsevier bleek ons dat er
belangstelling bestaat voor het wel en wee
van Elsevier en de mensen die daar werken
of werkten’, meldt hoofdredacteur Aren-
do Joustra in het eerste nummer.
Enkele jaren geleden probeerden Bert
Bommels en Jan-Maarten van de Wetering
een blad voor pensionado’s op te zetten,
Exelse4, maar dat blad stopte na veertien
nummers.
Oud-medewerkers van Het Parool kwa-
men metDe Paroliebol, maar na enkele ja-
ren verdween dat blad ook, wegens gebrek
aan medewerking.
Zo gezien is het uniek dat de Volksknar
nu zĳn 363ste nummer heeft bereikt in zes-
tien jaar tĳd. Dat heeft voornamelĳk te
maken met de betrokkenheid van de pensi-
onado’s. Vrĳwel nooit heeft iemand wie
daarom gevraagd werd, geweigerd iets
voor de Volksknar te schrĳven. En de re-
dactie kan, naast incidentele schrĳvers, re-

kenen op enkele vaste krachten voor co-
lumns, interviews en eindredactie, zoals
Willem Kuipers, Maurits Schmidt en
Adriaan de Boer. En Wim Ruigrok le-
vert regelmatig en ruimhartig foto’s uit
zĳn archief. Handig is ook dat het blad qua
uitvoering niet van veel verschillende dis-
ciplines afhankelĳk is. Redactie, fotogra-
fie, vormgeving, soms getekende illustra-
ties, distributie (en de boekhouding) zĳn in
één hand.
De Nieuwsbrief van Elsevier bestaat uit
een eenvoudige e-mail en meldt lopende
nieuwtjes. Onder het kopje Mensen een
lĳstje van mutaties op de redactie en be-
zigheden van pensionado’s.
Ook leuk: ‘Af en toe krĳgen we de vraag
hoe het nu met de nieuwe naam zit. Welnu,
bĳ de verkoop van het blad op 1 december
2016 is door de verkopende partĳ (Relx)
bepaald, dat op termĳn de naam Else-
vier niet meer mag worden gebruikt. Uit-
eindelĳk heeft de Plenaire Redactiever-
gadering zelf besloten om vanaf 1 decem-
ber 2020 als nieuwe naam EW te voeren.
Zo nieuw is die naam natuurlĳk ook niet,
want al vanaf de jaren veertig werd Else-
vier, voluit Elseviers Weekblad, in het

spraakgebruik
afgekort tot EW.
‘Medewerkers
die in dienst zĳn
van EW mogen
sinds 1 decem-
ber 2020 niet
meer zeggen dat
ze bĳ Else-
vier of Elsevier
Weekblad wer-
ken, zo is met
Relx afgespro-
ken. Noch mag de titel zichzelf zo noe-
men, maar buitenstaanders en andere me-
dia mogen dat natuurlĳk wel. Vandaar dat
de naam Elsevier Weekblad en Elsevier in
andere media nog gewoon wordt gebruikt.
En dat vinden we uiteraard prima.
‘Op het weekblad staat nu EW met daar-
onderWeekblad, om te benadrukken dat het
blad wekelĳks verschĳnt (daar is soms on-
duidelĳkheid over). Op internet wordt EW
Magazine gebruikt, aangezien EW al in ge-
bruik was als url, onder meer door Enter-
tainment Weekly.
‘Kortom, u bent geheel vrĳ Elsevier te
noemen zoals u wilt, maar de officiële
naam in EW.’
Mocht u iets aan de lezers van deze
nieuwsbrief te melden hebben, dan kan dat
via ingrid.pronk@ewmagazine.nl.

Jacques de Jong

Pensionado’s van Elsevier
krĳgen eigen Nieuwsbrief

Arendo Joustra

https://www.volksknar.nl
https://www.wiewiewie.nl
https://ewmagazinewiki.nl/index.php?title=EXELSE4
https://ewmagazinewiki.nl/index.php?title=EXELSE4
mailto:mailto:ingrid.pronk@ewmagazine.nl
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ORRESPONDENT ROME?
Nee, Italië. Vanuit Genua. Eind
jaren zeventig, begin tachtig, aan
jaartallen doet ze niet. Hoewel, in

1983 kwam er een vaste baan op de buiten-
landredactie. Tot wanneer? Een jaar of
tien. Langer misschien? Loucky Content
(1943) werkte als freelance voor verschil-
lende media. Vrĳ Nederland, nog vóór Ita-
lië, toch wel het hart van de journalistiek,
toen; de VARA ook. De Volkskrant was het
meest een echt journalistieke baan. Astma
(rokerige avonddiensten) brak haar op.
Nooit wĳkt een glimlach van haar gezicht.

Vooraf zei je dat Nederland steeds meer
op Italië is gaan lĳken.
‘Ik kwam niet meer terug in Néderland.
In veel opzichten. Nu ook, met het popu-
lisme, maar zover zĳn we nog niet. Het
spannende van Italië was dat ik daar,
vooral als freelance voor Vrĳ Nederland,
het daar uitgevonden eurocommunisme
heb meegemaakt. In Nederland was ik be-
gonnen politieke wetenschappen te stude-
ren. Die studie heb ik in Italië voortgezet,
zwanger en wel.

‘Eigenlĳk wilde ik Duits studeren, omdat
ik anti-Duits was opgevoed. In de contra-
mine, met een joodse vader. Ik was nooit
in Duitsland geweest. We reden er zelfs
omheen op vakantie. Maar ik hield ook
van Thomas Mann, door zĳn Toverberg,
die mĳn kleindochter, 19, ook al heeft ge-
lezen, in het Italiaans. Ik wilde die Duit-
sers beter leren kennen, het waren niet al-
lemaal slechteriken.

‘Ja, ik kwam uit een gemengd huwelĳk.
Hoe weet je dat? O, van internet. Als kind
uit een gemengd huwelĳk zit je altĳd in
het verdomhoekje. Voor de Nederlanders
is het nooit zo erg als de joden hebben
meegemaakt, voor de joden is het nooit zo
erg als zĳ zelf hebben meegemaakt. Ik
wist het zelf eigenlĳk niet eens, ons werd
niets verteld. Op de krant wisten ze het
niet. Nu wel dan. Ik ging dus naar Göttin-
gen, vakantiecursus Duits. Daar ontmoette
ik mĳn latere echtgenoot, schreef naar
huis: ik wil geen Duits studeren. Want
door wat ik nog van de kampen zag, had ik
toch niet zo’n medelĳden met die Duit-
sers. Dus terug naar Amsterdam. Getrou-
wd met die Italiaan, verder studeren in Ita-
lië, kind gekregen. Toen werd het span-
nend. De christendemocraten waren er al-
tĳd aan de macht. Daarin begon beweging
in te komen vanuit het opkomend euro-
communisme. Uniek in heel Europa.

‘Mĳn vader stuurde mĳ het Handels-
blad, waarin iemand over Italië schreef die
er echt helemaal niets van begreep. Dus ik
dacht: ik ga ook eens een stukje schrĳven.
Het werd ergens gepubliceerd, ik wil niet
meer weten waarin. Mĳn naam stond er
niet onder, ik werd niet betaald. Na protest
toch vĳftig gulden. Toen dacht ik: ik ga
naar Vrĳ Nederland, lĳkt me beter. Daar
zat Jan Rogier, voordien ook Volkskrant.
Hĳ deed Italië, had daar geen zin meer in.
Ik mocht mĳn eerste stuk schrĳven. Drie
weken over gedaan. Kwam op de één. Zó
gelukkig! Het waren de topdagen van VN.
Ik heb er misschien wel vĳftien jaar ge-

werkt, tot ik in 1983 bĳ de Volkskrant
kwam.
‘Ik heb nooit veel verdiend, had geen
contract, maar altĳd wel veel geluk met
dingen. De radio kwam erbĳ, VARA,
VPRO, televisie, en nog van alles. Zoals
Opzĳ, ja. Ik deed veel, maar voelde me
toch geïsoleerd. Dat lag ook aan mezelf.
Beetje introvert. Niemand had me wat ge-
leerd. Ik moest alles zelf uitvinden. Zon-
der computer ging alles onvoorstelbaar
primitief. Maar ik vond onze tĳd wel veel
leuker.
‘De communisten in Italië mochten nooit
meedoen. Net zoals nu die man hier, hoe
heet’ie, die blonde, Wilders. Dat maakte
regeren in Italië een rekensommetje. Ze
kregen steeds minder ruimte om regerin-
gen te vormen. Dat liep dus spaak – zoals
het nu hier op rechts spaak gaat lopen. Ik
schreef daarover, maar niemand, geen le-
zer of luisteraar, reageerde.
‘Ik was zoveel vrĳheid gewend in Italië,
dat het moeilĳk was in vaste dienst te
wennen op de buitenlandredactie van de
Volkskrant. Die vergaderingen, om twaalf
uur. Eén groot gedoe. Al die mannen die
praatjes hielden om de aandacht op zich-
zelf te vestigen. Fake! Het ging niet om de
inhoud, al deden ze of dat het was. Het
ging om hun eigen carrière. Wie? Zeg ik
niet. Weet jĳ ook wel. Grote, politieke
ego’s. Ze vonden zichzelf ik weet niet wat.
Of ze wisten echt helemaal niks. Bĳ de
verkiezing tot hoofdredacteur had je die
aardige man uit Londen, hoe heet’ie ook
alweer, Peter Brusse ja, die heeft – heel
verstandig – op het laatst nee gezegd.

In ‘Terug van weggeweest’
spreken we Volkskrant-colle-
ga’s die na een buitenlands
correspondentschap zĳn te-
ruggekeerd in Nederland.
Brandende vraag van Maurits
Schmidt: wat was voor hen in
de tussentĳd hier veranderd
en hoe reageerden ze
daarop?

Loucky Content ex-correspondent Italië:

Vĳf jaar op een post vind ik absurd kort

Loucky Content. Foto Jacques de Jong



‘Dus in Italië was er dat isolement,
en hier op die redactie vond ik het wel
leuk. Op zich vind ik het systeem dat
je na vĳf jaar moet terugkomen ab-
surd. Dat klopt niet. Voordat je iets
van een land begint te begrĳpen en je
niet meer alleen hangt op stukjes van
persbureaus ben je al vĳf jaar verder.
Dat vind ik belangrĳk hier te zeggen.
Aan de andere kant – ik spreek nu me-
zelf tegen – had ik een collega die na
dertig jaar de ontwikkelingen in zĳn
buitenland niet meer kon bĳbenen.
‘Ik kwam terug omdat er in Italië
nooit iets veranderde, en nog niet.
Ook politiek niet. Hier wordt nog ge-
bouwd. In Italië storten bruggen al-
leen maar in. Mĳn zoon belde destĳds
op vanuit Genua: “Mamma, ik ben net
thuis, het heeft geregend zoals nooit.”
Tien minuten tevoren was hĳ over die
meteen daarna ingestorte brug geko-
men. Nu controleren ze ook de tunnels.
Die staan ook deels op instorten. Inder-
daad, zoals nu hier de grachtenkades in
Amsterdam.

‘De mafia brak me ook op. Telkens als er
iemand vermoord werd, verdiende ik weer
aan een stukje en een uitzending. Ik was in
Italië ook bang dat het fascisme misschien
wel weer zou komen. Dat eurocommunis-
me is er dus mislukt. En de Rode Brigades.
‘Het was niet zo dat Nederland mĳ blĳ
verraste; ik was hier tussendoor regelma-
tig. Ik was niet vervreemd van Nederland,
maar had toch de hoop dat het een socialer
land zou zĳn. Dat was het ook wel. Italia-
nen zĳn heel aardige mensen, zolang het
niet om structuur gaat. En je eet er ook lek-
kerder. Toch, ik had heimwee.
‘Zo’n redactie had ook nadelen. Die
avonddiensten op Buitenland, moesten we
soms héél hard werken. Ik deed Latĳns
Amerika. Ik ben nooit een vechter ge-
weest, als het ging om standpunten uitdra-
gen. Niet goed in het manipuleren van
mensen. Verder opereer ik wel handig,

maar niet op redacties. Fysiek kon ik er
niet tegen. Ik werd er ziek, door m’n bron-
chitis. Dat er gedronken werd vond ik niet
erg. Maar dat róken, dat róken van al die
mensen. Uiteindelĳk ben ik op m’n astma
ook afgekeurd.
‘Al met al ben ik blĳ dat ik weer in Ne-
derland ben. Geen spĳt van. Toch, er zĳn
dingen die nu nog wel functioneren, maar
straks niet meer, denk ik. Sociaal gezien:
voor veel mensen is het leven niet meer te
betalen. We lĳken een sociaal paradĳs,
maar dat zĳn we helemaal niet. Kinderen
die slecht onderwĳs krĳgen, die geen eten
krĳgen. In Italië kregen kinderen wel een
maaltĳd op hun evengoed arme school. Ik
denk dat de gezondheidsdienst daar ook
beter werkt.

‘Nee, mĳn hart is niet meer zo links als
45 jaar geleden. Je moet ook met beide be-
nen op de grond blĳven staan. Als ik zo’n
Özcan Akyol hoor, daar heb ik zó’n res-
pect voor. En die burgemeester van Rotter-
dam, hoe heet’ie ook alweer, Aboutaleb,
die man was al fantastisch toen ik hem in-

terviewde als ambtenaartje op Sociale
Zaken. Ik heb nu bĳvoorbeeld op Sig-
rid Kaag gestemd. Omdat zĳ de enige
is die Rutte kan tackelen. Ik weet niet
of ik daar goed aan heb gedaan. In Ne-
derland is meer ruimte voor integratie
dan in Italië, al komen al die migran-
ten wel dáár aan. De opvang komt van
privémensen, de kerk en zo.
‘Na de Volkskrant ben ik me gaan
verdiepen in het gemengde joods-niet
joodse huwelĳk, waar ik zelf kind van
ben. Collega Max Arian heeft me
daarbĳ geholpen. Ik heb er nu min of
meer een boek over klaarliggen, maar
het lukt me niet dat alleen af te wer-
ken. Alleen al het omgaan met de
computer. Het is bĳna klaar. Als jullie
iemand weten die mĳ daarbĳ kan hel-
pen, graag. Ik kan mezelf ook niet
goed verkopen, bĳ een uitgever of zo.
Ik ben heel onzeker. Nee, een minder-

waardigheidscomplex heb ik niet.

‘Zelf wist ik niets over mĳn verleden; dat
mĳn vader joods was. Evenmin weet ie-
mand wat er met die gemengde huwelĳken
is gebeurd in de oorlog. Er is heel weinig
over geschreven. Ik heb al die mensen
geïnterviewd. Ze zĳn nu allemaal dood. Ik
kwam op het thema door artikelen van Joop
van Tĳn en Hans Fels. Ook daarom wilde
ik terug naar Nederland, om dat uit te zoe-
ken. Ik denk weleens dat ik geen journalist
ben. Maar ik kan wel mensen goed aan het
praten brengen. Ze vertellen graag dingen
aan mĳ. Ik denk dat ik te veel meeleef met
mensen. Je moet ook afstandelĳk kunnen
zĳn.
‘Verder heb ik nog weinig contacten bĳ

de Volkskrant. Het zĳn wel mooie begrafe-
nissen, al ga ik daar ook niet meer zo veel
naartoe. En de Volksknarrenborrel bĳ
Scheltema, daar ben ik ook nog wel eens
geweest. Vóór de corona dus. Dat moet
maar weer eens gebeuren.’

Maurits Schmidt
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Nepnieuws

Een dagbladredactie heeft een chef Nieuwsdienst. Zo leerdeeen argeloze leerling-journalist op jonge leeftĳd de binnen-
kant van de krant kennen. Chef Nieuwsdienst dient exclusief
nieuws dat op straat ligt, binnen te halen en door te geven aan
een verslaggever of een redacteur die erover schrĳft.
De socialistische krant waar de leerling begon, is niet meer.
Maar veel van geleerd.
De chef Neuwsdienst leest elke ochtend als eerste De Tele-

graaf. Die meldde op een dag dat met de komst van gastarbei-

ders in de Zaanstreek een ware explosie plaatsvond van veneri-
sche ziekten.
Leerling-journalist was in Zaandam neergezet. Editieredactie.
Chef Nieuwsdienst vroeg hem het bericht over de epidemie van
geslachtsziektes ter plekke na te trekken. Dat deed de leerling,
om na een halve dag telefoneren trots vast te stellen dat er geen
bal van klopte. Hĳ vertelde het de chef, die hem zou compli-
menteren om zĳn goede journalistieke prestatie. Had hĳ ge-
dacht. De chef was boos. Niks te melden is geen nieuws!
Veel later, andere krant, zelfde liedje. Kleurstof in snoep zou
kinderen volkomen onhandelbaar maken. Onderzoek bewees
het. Een redacteur Wetenschap stelde vast dat het onderzoek van
geen kanten deugde.
Chef Nieuwsdienst furieus. Chef Nepnieuws eigenlĳk.

Wouter Klootwĳk
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Na het boek De eeuw van de Volks-
krant, waarvan Theo Audenaerd het
beeld verzorgde, heeft hĳ onlangs een
eigen boek gepubliceerd, Onderstebo-
ven. Daarin laat hĳ zien hoe de wereld
onder zĳn stadje Ravenstein eruitziet.
Allemaal eeuwenoude gewelven. Hĳ
ontdekte het eerste onder zĳn stam-
café, toen hĳ het barmeisje hielp met
een krat bier onder de vloer. Daarna
fotografeerde hĳ ze allemaal.

‘I
k ben met stomheid gesla-
gen. Het zien van de chaoti-
sche verzameling fusten,
kratten, leidingen, snoeren
en twee blinkende, roest-
vrĳstalen duizend-liter-bier-

tanks onder een door de tĳd geteisterd ge-
welf, doet mĳn hart sneller slaan. Een gro-
ter contrast tussen lang geleden en nu is
nauwelĳks denkbaar. Dit had ik niet ver-
wacht onder de vloer van mĳn stamcafé.
Meer dan twintig jaar heb ik, zonder het
me te realiseren, gedronken, gelachen,
geouwehoerd, geruzied, gevierd, getreurd
en gebiljart boven een kelder uit de late
middeleeuwen. Die eerste, overweldigen-
de aanblik zal mĳ niet meer loslaten; de
keldergeest is in mĳ gevaren. Het jaar
2009 loopt op zĳn eind.’
Zo ontdekte Theo Audenaerd de gewel-
ven onder zĳn dorp. Hĳ beschrĳft het in de
inleiding van zĳn boek Ondersteboven dat
onlangs is uitgekomen. Van 1985 tot 2018
zat hĳ als beeldredacteur bĳ de Volks-
krant. Toen verkoos hĳ de vrĳheid en ging
zĳn eigen dingen doen. Het nieuwe boek is
er een van.
Hĳ beschrĳft: ‘Ravenstein is niet groot
maar wel een stadje. Het begon rond 1360
met niet veel meer dan een handvol hui-

zen en een boerderĳ rond een burcht.
Amper twintig jaar later krĳgt die kleine
nederzetting stadsrechten. 650 jaar verder
in de tĳd, in de zomer van 2010, wordt de
geboorte van de stad uitbundig gevierd.
‘Zes fotografen uit Ravenstein besluiten
voor deze verjaardag samen een expositie
te maken over de geschiedenis van “het
stadje aan de Maas”. Over mĳn invalshoek
hoef ik niet lang te prakkiseren, ik daal af
naar het onzichtbare Ravenstein. Ik wil
vastleggen hoe vandaag de dag stadsbewo-
ners de ruimte onder hun huis, die meestal
veel ouder is dan het huis zelf, in gebruik
hebben. Wat bewaren ze daar en wat zegt
dat over de bewoners.

‘Het duurt niet lang voor ik erachter kom
dat het fotograferen van kelders een lastige
opgave is. Veel zĳn afgeladen vol. Het is
haast ondoenlĳk om in gebukte houding,
in het halfduister manoeuvrerend met ca-
mera, statief en lampen de beste beeldhoek
te kiezen. Ik moet een plek vinden tussen
lege dozen, volle dozen, frituurpannen,
overjarige computers, vogelkooien, lam-
penkappen, reservedakpannen, bloempot-
ten, kerststallen, overwinterende dahlia-
knollen, weckflessen en tussen nog veel
meer niet nader te identificeren zaken in
plastic voorraaddozen.
‘Het heeft er alle schĳn van dat de bewo-
ners hun overbodige huisraad en af-
dankertjes, die nog net niet toe zĳn aan een
laatste rit naar de milieustraat, in de kelder
opslaan. Om zo'n ratjetoe goed in beeld te
brengen, komt het vooral op techniek aan.
Mĳn liefde voor fotografie is groot, en ik
heb best veel ervaring, maar van techniek
weet ik weinig. Edward Aghina, voorheen
docent fotografie aan wat tegenwoordig de
Design Academy in Eindhoven heet, en al
jarenlang een goede vriend van me, is

graag bereid zĳn vakmanschap erop los te
laten. Behalve een uitstekend beeldbewer-
ker is hĳ een expert in licht- en foto-
techniek. Voor wie een schip of kathedraal
kan uitlichten, is zo'n kelder klein bier.
‘In drie weken tĳd fotograferen we acht
kelders. Tĳdens de feestelĳkheden in 2010
trekken de metersgroot afgedrukte foto's
langs de stadsgracht veel aandacht. De re-
acties zĳn lovend. Dat brengt me op het
idee alle kelders in het oude Ravenstein
vast te leggen. Het moeten er zo'n zestig
zĳn, schatten we. Genoeg voor een interes-
sant fotoboek gelardeerd met sappige
anekdotes en hardnekkige mythes, verteld
door de eigenaren.
‘Bĳ het fotograferen zien we uitsparin-
gen en uitstulpingen in muren en gewelven
die we niet kunnen thuisbrengen. Muur-
fragmenten van ruim tachtig centimeter
dik, nisjes her en der en dichtgemetselde
doorgangen stellen ons voor raadsels. Zien
we hier overblĳfselen van oude verdedi-
gingswerken, of gaat onze fantasie met ons
aan de haal?
‘Via stadsgids Joke de Ridder van de
heemkundekring Land van Ravenstein ra-
ken we erover aan de praat met bouwhisto-
ricus Ad van Drunen en zĳn broer Henk,
die bouwkundige is. Ze verdiepen zich in
de foto’s, raken enthousiast en willen
graag deelnemen aan onze expeditie.

‘Het boek liet jaren op zich wachten. Het
maakproces volgde een lange, hobbelige
weg vol onvoorziene bochten.
‘Dit boek is er gekomen dankzĳ de steun
van de Stichting Vestingwerken Raven-
stein.
‘Het is tĳd om een diepe buiging te
maken voor alle Ravensteiners, die zonder
voorbehoud hun voordeur openden en ons
de weg naar de kelder wezen.’

Theo Audenaerd, gemonteerd in de foto van een gewelf. Beeld Jacques de Jong

Theo Audenaerd

vergaapt zich

aan gewelven

onder

woonplaats

Ravenstein


