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Kwajongen

Toen ik bijna 21 jaar geleden
voor het eerst de Volkskrant-
redactie betrad, viel mijn oog al
snel op de vriendelijke 
lachende man. Waar de gemid-
delde journalist toen gekromd
door het leven ging vanwege
alle maatschappelijke proble-
men die hij op zijn rug moest
torsen en een getergde gelaats-
uitdrukking had vanwege het
verbeten gevecht dat hij dage-

lijks moest leveren om de waar-
heid, had deze collega lachrim-
peltjes bij beide ogen.
Ik voelde me direct tot hem

aangetrokken. Hij was een oase
van lichtheid op een strenge 
redactie, een man die het spelen
duidelijk niet was verleerd. 
Een kwajongen die, zo bleek 
later eens te meer, het liefst uit 
joyriden ging of een potje 
ging keten met een collega-

kwajongen als Jan Mulder.
Dat hij ondanks deze diepste

verlangens uitgroeide tot mis-
schien wel de belangrijkste
steunpilaar van de eindredac-
tie, is geheel en al te danken aan
zijn vermogen om met zijn kla-
terende lach alle woede en frus-
tratie die met deze functie ver-
bonden zijn, weg te spoelen.

Pieter Klok
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Eindredacteur Ernst overlegde graag en veel. Hij liet geen
mogelijkheid onbenut om te laten weten wat hij ervan vond.
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Slaggitarist van Chief Whip
doet harten vrouwelijke fans
sneller kloppen
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Verslaggever Clowting in 
de jaren 80: ‘Alsof die krakers
zulke lieverdjes waren’
pagina V10

Marije Randewijk
Amsterdam

Nu is wel een goed moment om te beken-
nen dat ik de rubriek Blik in de Volks-
krantnooit heb gelezen. Dat is terug te
voeren op iets met vrouwen, auto’s en
interesses: allemaal niet zo belangrijk.
Maar met terugwerkende kracht vraag
ik me af of ik Ernst Clowting beter had le-
ren kennen als ik dat wel had gedaan.
Dat het feit dat hij zich in een Land Rover
Defender, BMW M850i Cabrio, Jaguar  
I-Pace of Crossland X had laten meevoe-
ren, iets over hem zou hebben verklapt
dat ik nu had gemist.

Ik ken de auteur Ernst Clowting eigenlijk niet
zo goed. Natuurlijk schreef hij over veel meer
dan alleen auto’s in zijn 34 jaar durende loop-
baan, maar voor mij was Ernst altijd ‘Ernst de
eindredacteur’. En in die functie een begrip.
Toen Pieter Klok na zijn afscheid de zoek-

tocht naar een opvolger begon, schreef hij in
de vacature: ‘We zoeken een nieuwe hoeder
van het Volkskrant-dna. Iemand die niet alleen
een feilloos taal- en stijlgevoel heeft, maar ook
nog eens uitstekend begrijpt waar de Volks-
krantvoor staat en precies weet welke toon we
moeten aanslaan in koppen en intro’s.’
Er stond ook nog: ‘Iemand die snel kan wer-

ken, flexibel is en stressbestendig.’ Veel succes,
dacht ik nog, onmogelijke opgave. Dat is uit-
gekomen, dat durf ik wel te stellen.
Ik leerde Ernst voor het eerst kennen toen

hij de redactie de geheimen van een nieuw sys-
teem probeerde bij te brengen. Toen ik hem,
vlak voor zijn pensioen, naar de cursus van de
opvolger daarvan dirigeerde, waarschuwde
hij me dat de invoering van systemen meestal
ingewikkelder was dan gedacht en verwacht.
En dat hij, hoewel hij braaf naar de les ging, het
allemaal niet meer zou meemaken. In mijn
naïv iteit (of optimisme) antwoordde ik dat dat
vast zou meevallen.
Ik had beter moeten weten. Ernst had me er

al die jaren op voorbereid.
Want als de klok in de middag richting vier

uur kroop en de eindredactie aantrad, dan
wist ik wel wat er te gebeuren stond in het hart

van de krant. Vaste gasten (– vrouwen ontbra-
ken): Jaap Stam natuurlijk, wijlen Ronald ten
Brink, Gijs van den Heuvel, Frank van Zijl, Joep
Verdonck. Cluppie hoor. Eerst ging het nog
over Ajax en die verdiende zege of dat onte-
rechte verlies. Soms over Max Verstappen. En
daarna volgde snel wat er allemaal niet
deugde aan de krant, internet en de (hoofd-)re-
dactie. Dat ging dan meestal een uurtje door.
Oké, ik overdrijf, dat mag hier, dat hoort bij dit
ritueel.  
Tegenwoordig noemen ze het in een organi-

satie heel gewichtig ‘de tegenmacht’. Ik heb
het altijd liefde voor het vak genoemd. Zuinig
zijn op wat je hebt en onderscheidt, en kritisch
op wat de toekomst brengt en anderen van je
willen. Als je jong bent, noem je die collega’s je
leermeesters.
Er wordt op een redactie wel eens meewarig

gedaan over oudere collega’s. Die alles beter
weten, alles al een keer gezien hebben en niet
snel iets goed vinden. En ondertussen niet met
hun tijd willen meegaan. Maar laten we er niet
moeilijk over doen: ze houden de krant op
koers.
Ik heb me altijd verbaasd hoe het komt dat

zij altijd van de laatste ontwikkelingen als eer-
ste op de hoogte zijn, vaak nog voor de hoofd-
redactie zelf ergens een besluit over heeft ge-
nomen. Of hoe het komt dat ze haarfijn aan-
voelen of een nieuw initiatief een succes wordt
of gedoemd is te mislukken.
Nieuwe verslaggevers zijn in mum van tijd

beoordeeld. Lees een paar stukken als eindre-
dacteur en je weet wel waar een carrière ein-
digt. Nou ja, ook niet altijd natuurlijk, maar
dat doet er hier even niet toe. Zoals ik schreef:
overdrijven hoort bij dit ritueel.
Sinds Ernst met pensioen is gegaan en de

wereld in lockdown zit, is het om vier uur stil
op de redactie. De  verdwaalde eindredacteur
die er wel is, heeft niemand om mee te moppe-
ren. Ik denk dan aan Ernst die waarschijnlijk
aan het tennissen is met Jaap. Of Spaans aan
het leren is op internet, een oude wens die er
nooit van was gekomen. Een lied dat hij ons bij
zijn afscheid liet beloven met enige regelmaat
aan te heffen, is er niet meer gezongen.
Wat rest is nog één vraag: heb je nou echt in

al die patserige auto’s gereden?

Een opvolger zoeken
voor Ernst is een
onmogelijke opgave

Ernst Clowting 
op de sofa bij 

Bard van de Weijer

‘Voor Ernst was de lol er wel vanaf toen Blikbesloot
alleen nog elektrische auto’s te recenseren’
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Waarom zie je altijd pas
achteraf dat iets
bijzonder is?

column
TOINE HEIJMANS

et was de tijd waarin de krant zichzelf nog als een fa-
milie zag, met alle voor- en nadelen van dien, dat
Ernst Clowting ergens in de nanacht van een avond-
dienst (het was de tijd dat de krant nog ’s avonds

werd gemaakt, met sluittijden tot twee uur in de ochtend, met
bier en asbakken op bureaus en een hoofdredactie die het nut
van mobiele telefoons en e-mail niet zag, wij wel) voorover
leunde en zei: moeten wij daar niet eens een verhaal over ma-
ken?
Rond die tijd hadden we iets nieuws ontdekt, en daar gingen

we over schrijven, maar niet dan nadat wij van de binnenlandre-
dactie eerst nog een Herderscheê hadden bijgepunt, Kees Fens
hadden gebeld met wat intellectueuze vragen over zijn maan-
dagse boekenrubriek van een halve pagina (broadsheet), de te-
kening van Opland hadden bekeken die Rob zelf kwam brengen,
en hier en daar KOP PAST! hadden geroepen, of UA! – we werkten
in het redactiesysteem Atex dat, gebaseerd op merkwaardige
commando’s, het allerbeste systeem ter wereld was, beter dan
die modieuze Content Planner, veel beter, met die tevreden knip-
perende dikke cursor in het zeegroen van de monstrueuze mo-
nitor (platte beeldschermen, ook daar had de hoofdredactie wei-
nig mee, en terecht, er is weinig goeds van gekomen).
Sorry – hoe ouder je wordt, hoe belangrijker dat soort dingen

worden.

De nanachten waren fantastisch,en precies daar werd het
idee geboren om te schrijven over inline-skates, rolschaatsen
met de wieltjes achter elkaar, zowel Ernst en ik had ze aange-
schaft en toerde ermee rond, en de redactie van Traject toonde in-
teresse (het was de tijd dat de krant nog groot was in reisverha-
len, iets waar je nu niet meer mee moet aankomen, alles veran-
dert en alle in de krant gerecenseerde auto’s moeten tegenwoor-
dig elektrisch zijn, of liever: een fiets). Er was een tijd waarin Ernst
Clowting ongegeneerd een Land Rover recenseerde onder de
kop: ‘Comfortabel Avontuur’ en ‘Terreinbeul van formaat’, duur
vanwege de ‘CO2-boete’). Dit was september 2020.
Dus wij naar de Oostvaardersdijk met een heel goede inline-

skater, het was de tijd van de Friday night skatedwars door de
stad, dat soort dingen herinner je je dan als je een stukje schrijft
voor Ernst Clowting vijfentwintig jaar later en nondeju, waarom
zie je altijd pas achteraf dat iets bijzonder is.
Ernst was opnieuw vader geworden, het was de tijd dat we dan

nog met z’n allen op kraambezoek gingen, voorafgaand aan de
avonddienst, hij liep ruim tien jaar op me voor. Correspondent
geweest in Utrecht en nu een baken op binnenland, waar senio-
ren en junioren gemakkelijk met elkaar mengden, en plenair bij
elkaar kwamen om taaltechnische zaken te bespreken, want ook
dat gebeurde toen nog.

Als wij binnen kwamen, eind vande middag, gingen we een
krant maken. En als we gingen, was ie af. En tussendoor schreven
we dingen, zoals die reportage over inline-skaten in Nederland,
waarmee we in feite de tijd vooruit waren, en die niet voor niets
de opening werd van Traject. We maakten ‘de pomp’, de door
Ariejan Korteweg ontworpen succesrubriek waarin we allerlei
mensen vroegen naar actuele zaken, om bijvoorbeeld Harry Mu-
lisch te horen zeggen dat Bob Dylan nóóit de Nobelprijs voor de
literatuur zou winnen. De belangrijkste rubriek van de krant.
Waar het om gaat: het was de tijd dat alles kon bij de krant, dat

de hele wereld openlag, het was tikken wat je tikken kon. En dat
je zin had in een avonddienst, omdat je wist dat Ernst daar was,
die toen al kon vertellen dat de redactieauto’s, Opel Astra’s, geen
beste karretjes waren.
Dat we gingen karten, of een tafeltennistafel midden in de re-

dactiezaal positioneerden en op zaterdag (de enige dag zonder
avonddienst) een toernooi organiseerden en dat Bettine Vries-
ekoop de winnaar kwam huldigen.
Daar gaat het om. Niemand zal zich onze reportage over in-

line-skaten herinneren, behalve wij, en dat is genoeg. Alles ver-
andert, maar niet die herinneringen, en niet Ernst Clowting, ge-
lukkig maar.

H

Veel zon voor de tijd van het het jaar met temperaturen rond
28graden. Een opkomend front vanuit Vlissingen kan voor ver-
rassingen zorgen in de vorm van een donderslag. pagina V13

  

    

  

    

  

  

  

   

  

   

  

    

  

  

  

  

   

     

   

Het weer
zonnig met een enkeLe dondersLAg

Een uit de hand gelopen
voodoo-ritueel geleid door een 
even zwoele als fatale vrouw 

Arie Elshout
Breda

Altijd zat hij er. Een krachtige,
 gedrongen gestalte, gebogen ach-
ter een scherm. De man deed zijn
werk snel en rustig, een vaste
waarde voor iedereen, kundig en
betrouwbaar.

Zijn jongere collega’s wisten niet veel
van hem. Niet waar hij vandaan kwam
als hij ’s middags bij ze aanschoof, niet
waar hij naar terugging als hij na de
dienst het schaars verlichte, lege
 parkeerterrein overstak en in het duis-
ter van de nacht verdween. Hij maakte
vroeger filmpjes, fluisterden ze tegen
elkaar. Het fijne wisten ze er niet van.
En dan die pols van zijn rechter-

hand, die in een onnatuurlijk scherpe
De Man met de Kromme Pols.
ISBN: 9780140020250 Penguin

Baan voor baan verscheen steeds meer 
wit vlees in nogal onverbloemde pose
Henk Brandsma
Amsterdam

Het was in de tijd dat HJ Schoo
toetrad tot de hoofdredactie. Met
een vorsende blik liep hij over de
redactie om af en toe bij iemand
halt te houden met de vraag: ‘U (!)
vindt het toch niet erg dat ik even
meekijk naar wat u doet?’ 
Zo ook bij graphics-redacteur

Frank van Workum die achter een
enorme Eizo monitor verscholen
zat. ‘O!’, zei Frank, ‘Eh...’
Schoo schoof zijn bril van de

neus op het hoofd en boog voor-
over. Snel internet had je toen
nog niet, maar wel e-mail. Van
Workum had net een mailtje ge-
opend van een vriend. Vanaf bo-

ven begon zich in het scherm een
foto op te bouwen. Baan voor
baan verscheen steeds meer wit
vlees in nogal onverbloemde
pose. ‘Ja eh, een berichtje van een
vriend, eh...’, probeerde Frank
nog met een knalrode kop. ‘Oh ja,
juist ja!’, riep Schoo nog toen hij
wegbeende.
Sindsdien hebben Ernst en ik

mekaar talloze keren zo begroet.
Op de redactie werd dan raar op-
gekeken, maar wij wisten heel
goed wat we deden. Het ga je goed
Ernst!

e zijn in Breskens in
Zeeuws-Vlaanderen, het
is 17 september 2016.
Ernst is een eindje gaan

rijden met Ria de Hondt, zijn vrouw.
De wagen is een Ferrari California T
Spider. Veel bagage kunnen ze niet
hebben meegenomen, de metalen de-
len van het dak liggen in de kofferbak
over elkaar heen geschoven. 
De bedoeling is dat Ernst een recen-

sie schrijft over deze auto voor de
Volkskrant. Meer dan drie maanden la-
ter staat de recensie in de krant, op
22december. Waarom zo laat, het is
december, wat moet je met een cabrio
in december? Het antwoord is te vin-
den in de eerste zin van de recensie. 

‘Wie een Ferrari rijdt, moet vooral
geen haast hebben.’
Een doordenkertje dat er eigenlijk

op neer komt dat je met een Suzuki
Swift sneller bent. Met deze Ferrari zit
je in 3,5 seconden op de 100 km/uur,
schrijft Ernst een paar alinea’s ver-
derop. Hoe kan dat dan van de haast
die je niet moet hebben? 
Op de weg is de Ferrari niet lang-

zamer dan de rest, even snel zelfs, als
iedereen zich aan de snelheidsregels
houdt. Het is bij het in- en uitstap-
pen dat de Ferraririjder tijd verliest.
Mensen willen een praatje maken,
ze willen weten hoeveel cilinders hij
heeft, hoe hard ie gaat en hoe duur
hij is. Naar het verbruik vraagt nie-

mand (1 liter op 5 kilometer).
Niet verlekkerd uit je dak gaan

over een patsbak, daar is Ernst een
meester in. En toch de klasse zien van
zo’n onbetaalbaar statussymbool.
Daarom is hij de ideale autorecen-
sent voor een krant die én milieube-
wust wil zijn én met een tijd wil mee-
gaan waarin snelle auto’s hot zijn. 
Deze Ferrari heeft geen koppe-

lingspedaal. Er wordt voor je gescha-
keld door een automaat of je schakelt
semiautomatisch zelf door middel
van flippers aan het stuurwiel. Net als
in Formule 1. Ernst zijn linkervoet
moet er nog even aan wennen dat hij
het koppelingspedaal niet hoeft in te
drukken. Hij weigert de ruststand

aan te nemen. De blik van Ernst wil
ook nog niet erg, we zien geen trots,
geen pret, eerder of hij iets vies ruikt.
We rijden de mooiste auto’s die de
mens heeft voortgebracht, maar we
laten ons niet van de wijs brengen,
we blijven kritisch.
Ria voelt dat haarfijn aan. Zij

maakte de foto en drukte pas op de
knop toen een badgast in zwem-
broek op de achterspoiler ging staan
en een hond zijn staart uit de rechter
voorlamp stak. Het is een Ferrari, nou
èn? 

Hans Aarsman

Niet
verlekkerd
uit je dak
gaan over
een patsbak

online
VoLkskrAnt.nL/AArsmAn

W

ernst test een Ferrari BRESKENS 17 SEPTEMBER 2016 FOTOGRAAF RIA DE HONDT

Aarsman Collectie

Schoo schoof zijn bril
van de neus op het hoofd
en boog voorover

in BeelD
MULTITASKER

Als de opening courant eruit is geramd

Ernst Clowting bespeelde de vele platforms waarop de Volkskrant zijn nieuws uitserveert als
waren ze de snaren van zijn Fender. Nadat hij de opening courant er voor papier heeft uitgeramd,
controleert hij of de kop lekker loopt in het kleine venster van zijn smartphone. Foto najib nafid

Er is al genoeg ernst in het leven: leve Ernst

Peter van Ammelrooy
Amsterdam

Freek de Jonge heeft wel eens gezegd
dat komiek zijn ook een kruis kan zijn.
‘Mensen denken meteen als ze me zien:
ha, dat wordt lachen geblazen. Dat is
me op menig begrafenis lelijk opgebro-
ken.’
Nou wil ik Ernst niet vergelijken met

de nestor van het Nederlandse cabaret.
Maar toen het afscheidscomité een op-
roep stuurde voor bijdragen aan een
verlaat afscheidskrantje, kreeg ik met-

een een goed humeur.Want dat effect
heeft Ernst op zijn omgeving: endor-
fine-verhogend. Als het woord kwink-
slag niet al was bedacht – het stond al in
oudnederlandsche teksten uit 1410
(‘quinckslach’) zou het voor Ernst zijn
uitgevonden. 
Altijd paraat staat hij met een bon

mot.
Gereed met een snaakse opmerking.
Klaar met een geestige beeldspraak.
Bereid tot een guitige duit in het

zakje.
Ik bedoel daarmee niet te zeggen dat

Ernst door het leven gaat als een blij ei.
Maar hij heeft wel het vermogen om
een tegenslag, een misstand, een
scheve schaats, een euvel, een misstap,
een enormiteit, een domheid, een fla-
ter, een dwaling, een blunder – kortom
het hele spectrum aan menselijke te-
kortkomingen met humor te kruiden,
of die nou groot zijn of klein, van een
ander of van zichzelf.
Het aardse tranendal wordt daar-

door allemaal wat draaglijker.
Er is al genoeg ernst in het leven: leve

Ernst. Ernst en zijn Ria nemen het ervan.

hoek op zijn onderarm stond. Er moest
ooit iets vreselijks zijn gebeurd dat dit
veroorzaakt had. Was de man in zijn
jonge jaren als seizoensarbeider langs
boerderijen getrokken voor werk en
was hij daarbij in de tang beland bij een
godvrezende boer die onder invloed
van een kruik jenever ineens dacht dat
in de gedaante van deze vreemdeling
de baarlijke duivel zijn keuken was bin-
nengedrongen?
Of was de man als een kostganger in

een aftands zeemanspension slaags
 geraakt met Togolese bootslieden na
een uit de hand gelopen voodoo-ritu-
eel, geleid door een even zwoele als fa-
tale vrouw? Niemand die het weet.
Maar ergens, zo wordt er gezegd, staat
een kluis met een niet-gepubliceerde
Simenon waarin het verhaal verteld
wordt. 
Titel: De Man met de Kromme Pols.



Leidinggeven stopt nooit. Ook buiten werktijd hebben sommige werknemers
er veel baat bij.  Foto Jaap stam

Frank van Workum
Lustenau (oostenrijk)

Pas wanneer de laatste kreten
‘hoer’ en ‘kut’ waren weggestor-
ven gingen we met onze eigen
producties aan de slag. Want
eerst keken we altijd naar de
korte filmpjes van de New Kids.
Onze grote inspiratiebron.

Ernst heeft mij alles geleerd. Hij was in
de wereld van de korte video de ware
meester. Hij kon alles, had achteraf al-
tijd gelijk en was razendsnel.
Nadat ik mijn slechte filmpje met de

grootst mogelijke moeite zelf had ge-
monteerd, ging Ernst er nog doorheen
met de digitale schaar. Kort, korter,
kortst. Van de waardeloze drie minu-
ten bleven nog nauwelijks dertig se-
conden over. Maar het was inderdaad
een video geworden met een begin,
met een midden en met als grootste
verrassing een eind. Het bleef natuur-
lijk slecht, maar het was wel veel beter
geworden, het was nu heel kort slecht.
Lang hebben zijn lessen niet ge-

duurd, want al snel werd de hele video-
redactie ingekort tot niks.
Dat kort, korter, nog korter, kortst,

dat is mij altijd bijgebleven. Ik gebruik
het nog vaak. Ik zag laatst de Oscar-
winnende film The Joker. Het eerste wat
ik dacht was: dit moet korter. Dat hele
einde kon er makkelijk uit. En het be-
gin ook. Meester Ernst had alleen het
dansje op de trap overgelaten. En de
Oscar voor montage gaat naar... Ernst
Clowting. Ik ben benieuwd wat er van
dit stukje zou overblijven.
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et Ernst is de
laatste zilverrug
van de redactie
verdwenen.

Trommelt een gorilla op zijn
borst en rukt hij al ren-
nend takken van bo-
men om te imponeren,
Ernst laat zich graag fo-
tograferen met patser-
bakken. Ernst in een BMW
M850i, Ernst staand voor
een Jaguar F-type; je kunt er
plakboeken mee vullen.
De zilverrug beschermt

de groep en staat op als die
wordt bedreigd. Als de eind-
redactie weer werd opge-
scheept met een wrak en
ziekmakend computer -

systeem, stoof Ernst naar de
hoofd redactie. De opmer-
king van hoofdredacteur
Remarque dat wij van de
Volkskrant in de Cham pions
League spelen, kaatste hij
terug met: ‘Maar we
moeten het doen met
een vierkante bal.’
De groep kan altijd re-

kenen op de zilverrug. Een
late dienst overnemen, een
gat opvullen bij een andere
redactie, zich opwinden
over de kwaliteit van de
krant, zíjn krant, omdat die
hem ter harte gaat – loyaler
dan Ernst zul je ze niet snel
vinden.

Jaap Stam

stekel

Zilverrug

M

Met stropdas zet
rocker Ernst de zaal
in vuur en vlam
Als rocker droeg Ernst een stropdas en witte schoenen. 
Netter gekleed dan ik hem ooit op de Volkskrant heb gezien.

Ariejan Korteweg
Amsterdam

Sfeervolle dampende rock ’n’ roll maak-
ten ze. In het Engels, maar net zo ge-
makkelijk met Nederlandse teksten als
Huize Annabel. ‘Ik heb ze in loondienst,
ik heb ze in loondienst. ik heb ze in

loondienst. Dag en nacht.’ Daar wordt
Heartbreak Hotel naar de Warmoes-
straat gehaald. Ze deden ook Route 66,
Boppin’ the Blues, Twenty Flight Rock. Mis-
schien doen ze dat nog steeds. En dat al
sinds 1976. De naam (Chief Whip and
The Golden Fictions) laat er geen mis-
verstand over bestaan. Hier spelen refe-

renties van ver voor de rookvrije gene-
ratie. De tijd van ‘Chief Whip, op ieders
lip.’
De gitarist van Chief Whip and The

Golden Fictions, dat is Ernst. Een jon-
gen in pak, met stropdas en op witte
leren schoenen die de zaal in vuur en
vlam zet; netter gekleed dan ik hem

ooit op de Volkskrantheb gezien.
Ik wist dat niet. Een groot deel, mis-

schien wel het belangrijkste, van het le-
ven van Ernst is me altijd ontgaan.
Nooit een optreden gezien, nooit een
andere Ernst dan die van de Volkskrant.  
Het is allemaal in te halen nu het te

laat is, met vrolijke, semi-abstracte film-

pjes op YouTube en aanverwanten. De
band speelt daarin een klein bijrolletje,
maar wie goed oplet, ziet soms Ernst
voorbij komen. Met stropdas.

zie: www.facebook.com/chiefWhi-
pAndthegoldenFictions/videos/hui
ze-annabel/1950054361956246/

Slaggitarist 
Ernst Clowting
van Chief Whip
and The Golden
Fictions, 1981.
Foto’s collectie 
ria de Hondt

Ernst had alleen het dansje op de trap overgelaten

VK-TV-redacteur Ernst Clowting stelt de camera scherp. Foto theo stielstra

Als was in 
mijn handen 

Ik weet het nog goed, ik was netbegonnen als chef-uit en had
met de maandagploeg volgens
mijn toenmalig leidinggevende

een ‘lastige ploeg’. Gedoeld werd op
de harde kern van  de eindredactie
die  zich had getooid  met de geuze-
naam ‘Deathrow’, waarvan we, om
het feest niet te bederven, de her-
komst maar zullen verzwijgen. Of ik
eens kon praten met Ernst, die kon af
en toe zo mopperen en dat was niet
goed voor de sfeer en kon nieuwe

eindredacteuren meetrekken in een  ne-
gatieve spiraal. En een negatieve spiraal,
die wil je niet als leidinggevende.
Waar ik tegenop zag,  werd een feest. 
Eindelijk een medewerker op wie ik

naar hartelust alle in rollenspellen met
acteurs geleerde functionerings- en
slechtnieuwsgesprekstactieken kon toe-
passen. Ernst reageerde daar zo goed op.
Hij werd als was in mijn handen. 

Zelf had ik het idee dat het onzin was
dit soort trainingen. Maar toen heb ik ge-
zien hoe een werknemer de vruchten kan
plukken van jouw leiderschap. Ernst
leefde in de laatste jaren van zijn Volks-
krant-bestaan enorm op onder mijn be-
zielende leiding. Ik heb hem echt  opge-
tild in die tijd. Vooral de functionerings-
gesprekken zullen me nog lang heugen.

Martijn Stoffers

Menno Pelser
Amsterdam

In het hart van de E. Clowting vinden
wij de V2 8.0 liter hybride turbo boxer
motor. Deze kenmerkt zich (ondanks
de soms wat dwarse ligging van de ka-
rakteristieke boxer) door een enorme
trekkracht. 
Dit komt onder andere door de ste-

vige nicotine-injectie en het gebrek
aan een roeptoeterfilter. Ook is deze
bijzondere configuratie uitgerust
met een sterke V-sneer. 
De combinatie van deze elementen

zie je nu nog maar zelden en zorgde
voor het kenmerkende en ongefil-
terde geluid. Samen met de eerder ge-
noemde trekkracht is dat wat deze
classic E editie zo bijzonder maakt. 
Het was altijd bijzonder als deze op

volle toeren over de redactievloer te-
keerging. En het voorzag de redactie
voor een groot deel van zijn coulour
locale en maakte duidelijk dat het
hart nog op de juiste plek zat. 
Graag wil ik met u, ter gelegenheid

van het afscheid van deze bijzondere
classic, nog even de bekende vier fases
van deze boxer doornemen:

1 Inhaalslag ***** (5/5)

Zoals eenieder die met deze classic ge-
werkt heeft weet, bevatte de E een be-
hoorlijke inhaalslag. Als er tegen de
klippen op gewerkt moest worden
was het niet ongebruikelijk dat hij
een nicotine-injectie oversloeg en al
zijn cilinders tot het uiterste belastte
om de hele redactie op tijd over de
eindstreep te trekken.

2 Compressieslag ***** (5/5)
Deze is bewonderenswaardig en zal
ten zeerste gemist worden. Een stuk
van 1.900 woorden terugbrengen
naar een berichtje van nog geen 100?
Ernst piepte het zo.

3 Arbeidsslag ***** (5/5)
Ongekend en gaat gepaard met een
zeer hoog arbeidsethos.

4 Uitlaatslag ***** (5/5)
Ook deze mag er zijn. Voor een gezel-
lig kletspraatje met of over de slechte
koffie/het weer/Ajax/het gebruikers-
gemak van QPS is E altijd te vinden.
Daarnaast is het met deze motor niet
ongebruikelijk dat er soms lang ge-
mopperd werd op alles waarover al
dan niet te mopperen viel. 
Maar zoals uw recensent al aangaf,

gaf dit de E ook bloot, zo kon je duide-

lijk zien dat hij zich druk maakte over
en voor de goede zaak.

Hybride?
U vraagt zich nu misschien (terecht)
af wat de specificaties zijn van het
elektrische gedeelte. Welnu, daar kan
ik kort over zijn. Dit betreft namelijk
slechts de 12 Volt sigarettenaansteker.  
Totaal  ***** (5/5)

Onvervangbaar!
Het mag inmiddels duidelijk zijn dat
het vertrek van deze boeiende classic
met deze bijzondere motor een ader-
lating is voor de Volkskrant en zijn ge-
hele redactie.

Ik mis je Ernst!
Dat je van heel veel mooie pensioen-
jaren mag genieten.

Ondanks de wat
dwarse ligging heeft
de E. Clowting een
enorme trekkracht

Blik-redacteur Ernst Clowting met een Jaguar F-type, een van zijn favoriete modellen. Foto Jaap stam

Ongefilterd geluid
maakt deze classic 
E editie zo bijzonder

Die ene medewerker

Chefs over die ene
medewerker die hun kijk
op het vak leidinggeven
veranderde. Deze week:
Chef-uit Martijn Stoffers
over Ernst, bij wie ‘leuk
meedoen’ voorop stond.
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De Ernst is een puike 12-cilinder. 
Blik keek onder de motorkap en
werd aangenaam verrast.
Foto’s Najib Nafid

KONT

Mopperkont met 
hart voor de zaak

E
rnst is dus een mopperkont en
ik kan het weten, want hij
heeft jarenlang bij mij in de
buurt en zelfs naast mij geze-
ten om de eindredactie te

doen vanVonken later van Zaterdag &
Opinie. Hij mopperde zo veel en zo
vaak en zo laat dat hij een keer bij een
lid van de hoofdredactie is geroepen,
niet omdat ze wilde horen wat hem zo
aan het mopperen bracht, maar om
hem te zeggen dat zijn gemopper

Blik op Ernst

HUID
De Ernst glimt niet, maar verder 
is het een puike wagen

T
ot welke klasse behoort de Ernst? Ge-
voelsmatig zie ik de auto niet staan bij de
pronkstukken uit het verleden, als
Duesen berg of Packard. En ook niet bij
de huidige bakbeesten, zoals de Dodge

RAM. Te protserig, te veel bling. Nee, als ik cura-
tor was van een automuseum wist ik het wel: de
Ernst krijgt een plek in de zaal met de Kever, de
Eend en het Rugzakje. Nuttige auto’s voor in de
stad of op het land. Auto’s die starten zodra je het
sleuteltje omdraait. Werkpaarden zonder poes -
pas. Oké, de Ernst glimt niet, daarvoor is de lak
door het vele gebruik te dof geworden, en waar-
schijnlijk zit er hier of daar een buts in het blik.
Maar verder is de Ernst een puike wagen. Als je
goed naar de motor luistert, hoor je altijd wel
een liedje

Gijs van den Heuvel

KONT
‘Begeerlijk als Franse 
zuchtmeisjes’. Prachtig

B
ij nieuwe auto’s gaat alle aan-
dacht altijd naar de stroomlijn,
het motorvermogen, de gad-
gets aan boord. Wat stelselma-
tig wordt overzien is dat deel

van de auto dat elke automobilist het
liefst toont aan zijn medeweggebrui-
kers: de achterkant. Er is maar één auto-
merk dat daar ooit een unique selling
point van heeft gemaakt: Renault, dat
zijn nieuwe Mégane in 2016 voorzag van
een licht opwippend kontje. La derrière,
op zijn Frans.
Een ‘wulpse kont die extra wordt aan-

gezet door de achterlichten die breed
naar buiten uitlopen’, aldus een lyrische
bespreking in de Volkskrant. Daarin wer-
den nieuwe Renaults bezongen als ‘be-
geerlijk als Franse zuchtmeisjes’. Prach-
tig.

EVENWICHTSORGAAN (BINNENOOR) 
Bij het snellere bochtenwerk
achterstevoren in de stoel

W
as het nou de Seat Ibiza op
Ibiza, of de Alfa op het Alfa-
testcircuit? In elk geval was
het Ernst Clowting die bij
het snellere bochtenwerk

achterstevoren op de passagiersstoel
zijn best deed om de bestuurder zo goed
mogelijk in beeld te brengen met zijn
camera van VK-TV aan het oog. Steady as
a rockwas immers Ernsts adagium.
En zo kwam het dat hij nog nét op tijd

in de berm stond om te proberen die
kostelijke autolunch binnen te houden.
O ja: ‘Sneuvelt in de montage’, dat was
zijn andere credo, en zo was het.

Theo Stielstra

RECHTERPOLS

Respectvol en diep 
spottend tegelijk

M
isschien wel het meest
typerende onderdeel
van Ernst: de rechter-
pols. Niet vanwege de
glimmende perfectie er-

van, maar juist door de beschadi-
ging. Ergens in de jonge, wilde ja-
ren moet hij een keer stevig gebro-
ken zijn – vermoedelijk tijdens een
heldhaftige daad diep in de nacht.
De pols staat sindsdien in een

vreemde doch sierlijke hoek, die je
eigenlijk in geen enkel ander mo-
del terugziet. Losjes langs het li-
chaam valt het niet zo op, maar bij
het sa lueren des te meer. Wie de eer
heeft door Ernst op militaire wijze
begroet te worden, denkt waar-
schijnlijk Flippie Flink tegenover
zich te hebben. Het tekent Ernsts
houding ten opzichte van elke
vorm van gezag: respectvol en diep
spottend tegelijk.

Hans-Maarten Dagelet

RECHTERHAND
Dat retecoole gitaarhandje,
maar waar is die mat?

B
ij het uiterlijk van onze Ernst
denkt iedereen gelijk aan dat
retecoole gitaarhandje, maar
veel beter laat hij zich typeren
door zijn relatief kleine pos-

tuur en vooral die bolle, haast gebotoxte
wangen en de eveneens retecoole mat in
de nek. Die laatste moet er zo’n tien, vijf-
tien (?) jaar geleden vanaf zijn gegaan,
maar denkbeeldig is hij nooit wegge-
weest. In combinatie met die guitige
wangetjes ging er een weldadige onbe-
zorgdheid vanuit. Dus in alle Ernst, pen-
sionado: terug die mat!

Frank van Zijl
STEMBANDEN
Tenor robusto met baritonaal timbre

Z
it het eindredactioneel werk er op, dan is het sonore
stemgeluid van Ernst te horen op de burelen. Zingzan-
gend vult de tenor robusto (met baritonaal timbre) de
ruimte om hem heen: flarden Hazes sr. en Nederlands-
talig zanggoed uit den ouden liedjesdoos. Mocht de

tekst van een liedje vergeten zijn, dan wordt dat wat nog wel
herinnerd wordt extra herhaald. En nog een keer. Het Meer-
tens Instituut kon een groot aantal strofen terugbrengen op
de jeugdmusical Bah September uit 1966 naar een idee van Gied
Jaspars met muziek van Tony Nolte en teksten van Harrie Gee-
len. Psychologen wijzen erop dat de vele lacunes in de tekst bij
het ouder worden opeens spontaan kunnen worden opge-
vuld.

Pieter Rings

VOETEN

Sensueel gewelfde neus! Veel
paardjes in het vooronder!

W
aarom verwijst dit tekstje
naar de voeten van onze ge-
waardeerde oud-collega?
Dat gaat terug naar de tijd
dat wij beiden op de redac-

tie binnenland werkten. Woensdagmid-
dag konden we haast niet wachten tot
Het Paroolvan de persen rolde: Ha, de

moest stoppen omdat hij er in de
avonddienst jongere collega’s mee
aanstak.
Ik had nooit zo’n last van dat gemop-

per – ooit zei iemand: ‘maar jij laat hem
ook niet dóórmopperen’. En mis-
schien is dat zo. Of misschien is het zo

auto rubriek van Robbert Keegel.  Om
vervolgens rollend van plezier deze
auto fanaat, wat heet, autopornograaf,
te citeren: Brede sloffen! Sensueel ge-
welfde neus! Veel paardjes in het voor-
onder!
Niet zo gek dat Ernst jaren later en-

thousiast deelnemer werd aan de Volks-
krant-autorubriek Blik. En ja, ook hij
werd getrakteerd op reisjes naar Spanje
en andere prettige landen waar fabri-
kanten hun rollend materieel menen te
moeten presenteren. Maar hij bleef ver
weg van het vaak zo corrupte autojour-
nalistengilde, altijd kritisch, nooit slij-
mend.
Om die verlokkende weelde te kun-

nen dragen, zijn stevige benen nodig.
En voeten. Op brede sloffen!

Eric Outshoorn

Blik test, signaleert opvallende zaken en doet
daarvan elke twee weken verslag.

OGEN
Steekwoord hier en daar

A
ls snelheidsduivel van de eind-
redactie bereikte je meestal als
eerste de eindstreep, maar je
kwam niet altijd ongeschon-
den uit de strijd. Een ogen-

kwestie.
Schijnbaar moeiteloos, onderweg

grappen makend en soms zelfs liedjes
zingend, scheurde je over de pagina’s.
De prints gingen in recordtempo naar
de chef, die kon rekenen op knappe kop-
pen, scherpe intro’s en juicy streamers
van jouw hand. Perfect. Bijna perfect.
Want de chef zag in een oogopslag wat
er ontbrak: een onderkop hier, een bo-
venkop daar, een steekwoord hier, een
steekwoord daar. Van die opmaak -
dingetjes die jij gewoonlijk over het
hoofd zag.
Steekwoordblindheid dus. Je kunt er-

voor behandeld worden, maar jij vond
een straffere remedie: een steekwoord-
loos bestaan. Kun je je ogen lekker hele-
maal op de weg richten. Proficiat!

Anneke Teunissen

Sindsdien kan ik het niet helpen dat
als ik Ernst Clowting op de redactie
voorbij zag lopen, stiekem bij mijzelf
dacht: lekker kontje. Dat zuchtmeisje
dacht ik er zelf bij.

Mac van Dinther

VOETEN

Matige voetballer revancheert
zich als grensrechter

D
e voeten van Ernst wilden
graag voetballen, maar zijn
daar nooit goed op toegerust
geweest. Bronnen rond zijn
ouderlijk huis in de Vlissingse

St. Eustatiuslaan vertellen dat er nog
wel eens een bal een galerij van een aan-
grenzende flat in vloog en dan in stuk-
ken terugkwam. ‘Dat kan met de trap-
techniek van Ernst te maken gehad heb-
ben...’
Eenmaal naar Amsterdam verhuisd

had hij slechts een korte carrière in het
veld, maar des te langer langs de lijn, als
grensrechter en supporter van zijn zoon
Rob. Samengevat: ‘Geen talent, wel lek-
ker fanatiek’.

Cecilia Tabak

dat in mijn ervaring mopperkonten
vaak de collega’s zijn die het het meest
aan het hart gaat als de krant een afslag
neemt die ze niet begrijpen of als die
slordig omgaat met haar werknemers.
Zoals Ernst, die een offer you cannot re-

fusekreeg om de krant wat eerder te ver-
laten en dat afsloeg. Niet omdat het aan-
bod niet goed was, maar omdat hij er
een verklaring voor zou moeten teke-
nen die erop neerkwam dat hij vertrok
met een arbeidsconflict. ‘Fraude!’, mop-
perde Ernst. Maar belangrijker was dat
hij dus geen conflict hád met de krant
waar hij al zolang werkte en op geen en-
kele manier de indruk wilde wekken
van wel. Dus ja, een mopperkont. Maar
een mopperkont met hart voor de zaak.

Hanneke de Klerck
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kort

Een column over het milieu.
O ja, dat groene spul

Opgevangen gesprek ter redactie 
over de eerste column van Jean-
Pierre Geelen op pagina 2.
Jaap: ‘Ik vond wel dat-ie een aardige
column had.’
Ernst: ‘Ik heb ’m zelf in de krant ge-
zet, waar ging die ook alweer over?’
Jaap: ‘Over het milieu.’
Ernst: ‘Oh ja, dat groene spul.’
init, 26 augustus 2019

Peter de Greef

Hans Ariëns
Amsterdam

Er wordt weleens beweerd dat
mannen die in grote auto’s rij-
den, iets te compenseren hebben.
Bij Ernst is dat uiteraard niet het
geval.

Wat wel opvalt, als je zijn rijke oeuvre
overziet: de thema’s seks en religie ke-
ren met enige regelmaat terug. Zoals
in het artikel waarin hij het naderende
einde van de seksuologie bespreekt,
uit 2002, en een huisarts interviewt:
‘Als iemand een hartaanval heeft,
moet je meteen wat doen, maar als een
patiënt je vertelt dat hij hem niet meer

omhoog krijgt, kun je wat kuchen en
wat vragen stellen.’
Of het verhaal uit 1999 over bis-

schop Muskens goedkeuring van con-
dooms in Afrika, met de briljante reac-
tie van het ‘Contact Rooms-Katholie-
ken’: Een bisschop die meent het beter
te weten dan de Heilige Vader (die hem
heeft benoemd), behoort terzake niet

via de pers met hem te communice-
ren.’
Dat Ernst zijn beide kennisgebieden

samen zou brengen in fraaie, met over-
duidelijk plezier geschreven verhan-
delingen over de heilige koe – het
stond in de sterren geschreven. In zijn
verhalen over ‘genadeloze terreinbeu-
len’ en ‘luxe asfaltverslinders’ dook al-
tijd wel een liefdesverklaring aan de
‘geprononceerde kont’ of ‘weelderige
ronde vormen’ op. Ernst wist: de auto-
koper is in 9 van de 10 gevallen een
man, en die opereert nog altijd vanuit
de onderbuik.
Ernst wordt gemist, en niet alleen

hierom. De Volkskrant is zonder hem
weer een stukje saaier geworden.

Homo ludens

Het Wippertje heeft kolommen nooit gehaald

Van alle kwaliteiten waarvoor
Ernst in dit krantje wordt gepre-
zen, mag er een niet onbelicht
blijven: zijn vermogen de door-
wrochte journalistiek van de
Volkskrant te doordesemen met
Clowtiaanse luchtigheid. Was ik
een belangwekkend stuk over
het een of ander saais cultuurpo-
litieks aan het schrijven, was
Ernst buiten een filmpje aan het
opnemen met Jan Mulder. Stelde
ik (mede) een zwaarwichtige
special samen over de Stand van
het Land (de onvergetelijke edi-
tie Waarden en Normen, bijvoor-
beeld), schreef Ernst een stukje

over de Formule 1. Zat ik d’s en t’s
te verbeteren als veroordeeld
eindredacteur, scheurde Ernst
voor Blik in een elektrische Mer-
cedes of Audi met de transforma-
tor op 10 voorbij gindse verten.
Verkocht ik mijn gitaar omdat ik
bij de krant volwassen moest
worden, bleek Ernst met zijn
band nog gewoon op te treden;
zeker nooit geweten dat je met
de krant getrouwd hoorde te
zijn. Waarom denk ik toch dat
Ernst zich in zijn gepensio-
neerde hoedanigheid niet ver-
veelt? 

Arno Haijtema

it’s a jaaaaaaaagggg...

5,3 
in 5,3 seconDen naar De 100
Het was 14 november 2014. ernst had de Jaguar F-type coupé te
leen voor een aflevering van Blik, ik mocht een rondje mee. ruim
honderdduizend euro, 340 pk uit een drieliter V6. op een verlaten
Lokkemientjesweg in edam gingen we in 5,3 seconden naar de
100 kilometer per uur. kippenvel, allebei. twee petrolheads in een
van de gaafste auto’s ooit gemaakt. dat schept
een band. nothing beats cubic inches!

Tom Zaunbrecher

in BeelD
GESTRIKT

Een echte man heeft een klopboor

Justitieverslaggeefster Wil Thijssen, die jarenlang de redactie heeft afgeschuimd om een
partner te vinden (‘Wil je met mij trouwen?’) heeft ten langen leste Ernst Clowting weten te
strikken. Motto van beiden: ‘Een echte man heeft een klopboor.’   Foto collectie Wil thijssen Oplettende lezer

betrapt Ernst met
kroonprinses Amalia

Nanda Troost
Amersfoort

Ernst Clowting, die openlijk en
zonder gene in rode Ferrari’s en
andere graai-auto’s het land
doorkruist, blijkt al jaren ko-
ninklijk te rijden. Hij reisde
daarvoor zelfs af naar de vakan-
tieverblijven van de Oranjes. Als
het maar wielen heeft, er het
liefst stinkende rook uit de uit-
laat komt. Met een compensa-
tiedagje hier en in oude tijden
een enkel atv-dagje kon er zon-
der mondkapje en ander onge-
rief nog wel eens een buiten-
lands tripje af. 
Het was het best bewaarde ge-

heim van Huis ten Bosch. Was.
Want afgelopen Koningsdag,

toen iedereen lockdown-bin-
nen moest blijven, dacht Ernst
ongezien Amalia naar Eind -
hoven te rijden. Een oplettende
Volkskrant-lezer rook een scoop
en legde het moment vast met
zijn Huawei. De Chinezen deden
de rest. 
Rechtse columns, auto’s voor

het grootkapitaal, en nu dus
ook al jaren bevriend met het
koningshuis. Niet verwonder-
lijk dat de verheffing van de ar-
beider niet meer op  de Volks-
kranthoeft te rekenen. Wel fijn
dat de oude Drees de aow heeft
geregeld, en de vakbonden een
redelijk pensioen. 
Het ga je goed Ernst, liefst nog

vele jaren met je Ria. Zoef. Zoeff.
Zoeffffff.Glunderend rijdt Ernst kroonprinses Amalia naar Eindhoven. Bewerkte foto Anp

Minstens 6 cilinders, maar liever 8 of 12
Hij heeft het nooit hardop gezegd, maar voor Ernst was de lol er wel zo’n beetje vanaf toen Blikbesloot alleen nog 
elektrische auto’s te recenseren. Zijn motto: zonder brul is een auto een prul.

Bard van de Weijer
Amsterdam

Ja hallo, wat is dat nou weer voor pot-
sierlijk bericht in de mailbox, dat
Ernst Clowting al een jaar met pensi-
oen is en er een krantje gemaakt moet
worden. Hoezo pensioen? Natuurlijk
is Ernst niet met pensioen. Ernst is ge-
woon met een tussenjaartje, net als
veel studenten een tijdje gaan back-
packen in Australië. 
Ernst is gewoon even aan het uit-

waaien in Thailand. Of misschien is hij
vanwege corona thuis gebleven, even
met sabbatical, even de boel de boel,
het hoofd resetten, mentaal uit-
waaien, de chakra’s luchten - you catch
the drift.
Want als iemand op de redactie de

pensioengerechtigde leeftijd nog
lang niet in zicht heeft, is het Ernst.
Ernst is altijd jongetje gebleven. In
zijn grapjes, in zijn afkeer van het be-
voegd gezag. En vooral in zijn liefde
voor auto’s.
Het is niet toevallig dat Ernst zijn

sabbatical aankondigde toen Blikbe-
sloot alleen nog maar elektrische au-
to’s te doen (nou ja vooruit, plug-ins
mochten ook nog even). Hij heeft het
nooit hardop gezegd, maar voor hem
was de lol er toen wel zo’n beetje
vanaf. Ernst was de Blik-redacteur die
liefst de Ferrari’s deed en de Jaguars.
Minstens zes cilinders, maar liever
acht of twaalf. 
Toyota Prius? Whoehahaha. Foute

auto’s in foute kleuren met foute hifi-
installaties hebben zijn voorkeur. Dat
gold stiekem ook voor de rest van de
Blik-redactie, maar die verklaarde nuf-
fig en rooms dat er nu eenmaal een
nieuwe tijd was aangebroken en dat
elektrische auto’s ook heus heel snel
konden optrekken.
Ernst haalt daar zijn neus voor op.

Zonder brul is een auto een prul. Dus
toen Ernst zijn sabbatical aankon-
digde en Blik tijdelijk een kwart van
zijn redactie verloor, streek het Coör-

dinerend Orgaan van Blik een keer
over zijn hart: Ernst mocht bij wijze
van afscheid nog eenmaal zo’n foute
brandstofstoker recenseren. 
Het werd de nieuwe Land Rover De-

fender, een middelvinger van blik
naar klimaat en ommelanden. Maar

hé, dat ding is wel in staat om door wa-
ter tot een meter twintig diep te rij-
den, dus die zeespiegelstijging deert
hem voorlopig niet. Doen wij van Blik
in de tussentijd wel elektrische Mini’s,
Fiatjes 500 en Renaults Clio.
Maar goed, inmiddels heeft het al-

lemaal lang genoeg geduurd. Het
wordt nu weleens tijd te kappen met
die sabbatical en terug te keren naar
eindredactie en Blik. 
Er schijnt binnenkort zelfs een

feestje aan te komen om je rentree te
vieren. Gezellig!

Ernst in het Init-gebouw op weg naar de redactie van Blik om zich te verzekeren van de nieuwe Land Rover Defender. Foto najib nafid

Ernst heeft een voorkeur
voor een middelvinger
van blik naar klimaat en
ommelanden

Ernst wordt gemist, zonder hem 
is de Volkskrant een stuk saaier

Een recensie van de Citroën 2CV heeft de krant nooit gehaald
omdat Ernst door het lachen geen letter op papier kreeg. In
Nederland wordt de Deux Chevaux Lelijke Eend genoemd, in
België het Wippertje. Foto Jaap stam

De thema’s seks en
religie keren met enige
regelmaat terug in 
zijn rijke oeuvre 

De Clowting V6  is verrassend snel

Wat opvalt aan de Clowting V6
is zijn snelheid. Dat zit hem niet in
de acceleratie vanuit stilstand;
dan moet er eerst nog luidop ge-
kletst en gezongen en gelachen
worden. Maar eenmaal op gang is
de Clowting niet te kloppen. 
Er is geen auto waarmee je be-

ter de deadline halen kunt, en al-
tijd met een vlekkeloos draai-
ende en, verrassend genoeg,

steeds stiller lopende motor.
Twee extra pagina’s, een ex-

treem laat geleverd nieuwsstuk:
de Clowting levert altijd, wat best
verrassend is als je de iets scheve
stand van de voorste wielen in
ogenschouw neemt. De conclusie
is dat een krantenuitgever een
Clowting niet missen kan in zijn
wagenpark.

Robin Gerrits



  

et vertrek van Ernst bij de Volkskrant is om
meerdere redenen historisch. Voor hemzelf is
zijn pensionering natuurlijk een mijlpaal van
jewelste. Voor de achterblijvers is het een ader-

lating; niemand die de kopij zo heerlijk kan becommenta-
riëren als hij (‘Wéér zo’n vijfvragenstuk! Vraag één: Wat is
er aan de hand? Zo kun je een stuk toch niet beginnen!
Wat er aan de hand is, dat moet de krant niet vragen, maar
uitleggen!) Maar wat zijn afscheid vooral historisch
maakt, is dat het de allereerste keer was dat we vanwege
het vermaledijde coronavirus een collega uitzwaaiden via
Google Hangout. 

Inmiddels draait niemand zijn hand meer omvoor
zo’n virtuele samenkomst, maar op die 31ste maart 2020
was het voor velen zacht gezegd nog even wennen. Zelf
had ik die avond een hardnekkig probleem met mijn mi-
crofoontje; achteraf vermoed ik dat ik Google geen toe-
stemming had gegeven om dat ding te gebruiken, maar
toen had ik geen idee waarom het maar niet lukte om me-
zelf verstaanbaar te maken. In arren moede begon ik wat
knopjes aan te klikken, waaronder de optie Captions. Die
bleek te zorgen voor ondertiteling, waardoor ik een ge-
brekkig-Engelse versie in beeld kreeg van wat Google
dacht dat er aan onze kant van de oceaan werd gezegd. Zo
bloeide er voor mijn ogen ineens een bromanceop tussen
Ernst en Peter W., nodigde Alies ons uit bij haar thuis in
Minnesota en bekende Martijjn dat hij een ezel was. Tegen
de tijd dat Alies Michel met schatje begon aan te spreken,
rolde ik van mijn stoel van het lachen. 
Zelden zoveel digitaal plezier gehad. En dan moet het

echte feest nog komen. Cecilia Tabak

Virtuele samenkomst
die nog nadendert

D    
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Van het ene overleg naar het andere

Een groot deel van het werk van eindredacteur Ernst bestond uit overleggen. Of het nu het
halfvijfoverleg was op de kamer van hoofdredacteur Pieter Klok of bilateraaltjes met collega’s
op de werkvloer met achtereenvolgens (van links boven met met de klok mee): Janet van Toor,
Jaap Stam, Martijn Stoffers en Pieter Rings), Ernst liet geen mogelijkheid onbenut om te laten
weten wat hij ervan vond.  Foto’s najib nafid

Potsierlijk 

In de jaren zeventig was de
heer Petalo een bekende fi-
guur. Hij kwam op voor de
rechten van Roma en Sinti en
haalde met acties geregeld de
media. ‘Zigeuner slaags met
politie’, stond boven een be-
richt waarin hij werd opge-
pakt. Hij had bij het zwembad
in Amstelveen willen parkeren.
‘Petalo en de zijnen hadden

drie woonwagens en enkele
luxe auto’s bij zich.’ Ooit zocht
een collega een voorbeeld om
uit te leggen dat het potsierlijk
is om een arrestant bij initiaal
te noemen als iedereen weet
wie het is.
Ernst, zonder een seconde te

aarzelen: ‘Zigeunerkoning
Koko P.’

Guus Bosch

Met een
glimlach van
oor tot oor
Jan ’t Hart
rotterdam

De aard van het beestje zit niet in zijn
naam. Niet dat Ernesto the Cloud fluffy
zijn werk deed, integendeel. Hij kon af
en toe welhaast in zijn beeldscherm
kruipen, opperst geconcentreerd in
een belangrijke tekst wroeten om niet
alleen de punten, de komma’s en de
d’s en t’s recht te zetten, maar ook nog
een lekker pakkende kop te bedenken.

Nee, het was altijd die minuut erna
als hij klaar was, net voor de deadline,
en vrijwel altijd erg tevreden met zich-
zelf en met alle oplossingen voor taal-
kundige en journalistieke problemen.
Dan schudde zijn lijf als vanzelf los,
werd de tred aanmerkelijk lichter en
zweefde hij bijkans van genot naar de
centrale tafel om trots zijn pagina’s
erop te leggen.
En vervolgens kwam hij, bevrijd van

de gezonde spanning, met een stort-
vloed aan grappige opmerkingen die
ik nu allemaal ben vergeten, maar
waaraan ik met veel liefde terugdenk.
Op-en-top professional met wie het al-
tijd heerlijk samenwerken was. Omdat
je altijd wist dat het goed kwam, dat
het altijd een leuke avond werd, dat je
altijd vrolijk naar huis ging. 
En héél soms had-ie nog een foutje

laten zitten en wees ik hem erop,
snelde hij vloekend terug naar zijn
plek, plots weer in opperste concentra-
tie en een seconde voor de deadline
had-ie alles weer in orde. Met een glim-
lach van oor tot oor.
Uiteindelijk sloeg elke gemoedstoe-

stand van Ernesto the Cloud (ik houd
van die naamsverbastering, bedacht
door Arno H.) om in vrolijkheid. Een
glas, een toost, een hijs en vooral die
lekkere lach.
Op z’n Rotterdams: een topgozert!

43 
willekeurig getal
‘doe maar 43’ was een geregeld terugkerende uitspraak als ik
je na veel moeite had overtuigd dat het voor de pagina, en eigen-
lijk ook voor de hele krant, beter was dat het artikel een cijfer-
streamer kreeg. We lachten er altijd om. en daarna zetten we
meestal een lied in van Van kooten en de Bie, van wie we beiden
fan zijn.

Koos Jeremiasse

Colofon
samenstelling Jaap Stam
Vormgeving Janet van Toor
Foto’s Najib Nafid (tenzij anders vermeld)

Niemand die zo sfeerverhogend kan pruttelen
en het humeur van de krant zo goed kan vatten

Sandra Zuijderduin
Amsterdam

Oh, Eeeeerrrrrrrnst! Niet lullen maar
poetsen luidt het gezegde, maar dat is
een misvatting in jouw geval. Het
moet zijn: Wél lullen en óók poetsen.
Want wat kon je magnifiek ouwehoe-
ren, zeiken en grappen maken op de
redactie. Eindeloos en daarmee ge-
ruststellend geleuter was er op de ach-
tergrond altijd te horen als jij dienst
had. Geruststellend, meestal niet van-
wege de inhoud, maar wel om dat je er
was.
Want we konden altijd op je reke-

nen. Of het op maat maken van een
klein pootje was of wanneer je laat die
vlak-voor-de-deadline-spread nog
even vulde met de laatste stukken. Als

je redigeerde was het voor heel even
stil en hoorden we alleen nog het tik-
ken van je vingers op het toetsenbord.
Toch was ook dan je commentaar op
de aanlevering en de inhoud nooit ver
weg en daarover liet je de rest van de
ploeg zelden in het ongewisse.

Is dat tussenkopje echt nodig? 
Je was een collega van wie we als op-
maak  op aan konden. Je wist wat no-
dig was, al hield je je soms stiekem
wel eens van de domme. ‘Tussenkopje,
is dat echt nodig daar?’
Maar je hakte de tekst resoluut op

maat als de lay-out daarom vroeg. En
zelfs in- en uitstapmomentjes kregen
we als we daarop aandrongen. Al vond
je het uiteraard wel bespottelijk dat ze
bestonden. Maar je deed toch leuk

mee, zoals dat in het bedrijf heet (plus
een minuut moppertijd).   
Toen werd het opeens stil op de

vloer. Niet alleen vanwege corona,
maar ook door het aanbreken van
jouw pensioen. En dat is verdrietig.
Er is op de redactie werkelijk nie-

mand die zo sfeerverhogend kan prut-
telen en het humeur van de krant zo
goed kan vatten zoals jij met grote re-
gelmaat deed. Het is spijtig dat we de
krant zonder je moeten maken en dat
we je op de redactie moeten missen. Je
zou er haast, om uit de door jou zo hei-
melijk geliefde tekst van Bløf te cite-
ren, ‘onbewust… zin in mosselfeesten
van krijgen’.
Mosselfeest of niet, feest of niet:

Lieve Ernst, het ga je goed en geniet
van je pensioen.

Een topgozert!


