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Enen en nullen

DE AMERIKAANSE taalkundige Noam Chomsky deed in de vori-
ge eeuw een manhaftige poging om de grammatica te mo-

derniseren. De computer – toen nog een reusachtige machine –
inspireerde hem. Met dat monster kon je de hele wereld aan.
Ook de taal. Een kwestie van enen en nullen.

Om de ingewikkelde taalsystematiek te kunnen blootleggen,
ontwierp hĳ de transformationeel-generatieve grammatica die
je ‘welgevormde’zinnen schonk, als je je
computer tenminste met woorden en de
juiste grammaticale regels voerde.

Chomsky’s methode leek het einde in te
luiden van de traditionele grammatica
zoals wĳ die nog op school leerden, met
zinnen die je in onderwerp, gezegde en
lĳdend voorwerp moest ontleden. Voort-
aan zou de taalbeschrĳving in de taal van
de wiskunde geschieden. Classici hadden het nakĳken.

Een kleine driekwart eeuw later is ons leven ingrĳpend gedigi-
taliseerd. Als journalisten zagen we het giftige lood in de druk-
kerĳen plaatsmaken voor fotozetsel. Een milieuvriendelĳk be-
gin. Maar wie de invloed van de informatica vervolgens probeer-
de bĳ te houden, raakte algauw achter adem.

We dachten dat ons leven er een stuk makkelĳker op zou wor-
den. Nou vergeet het maar. Zelfs verstandige mensen kunnen
het niet meer bĳbenen. Ze zuchten en steunen onder de digita-
le problemen die ze dagelĳks ervaren, op hun werk, in de auto,
thuis, in het geldverkeer, online en zelfs op hun e-bike. Overal
duiken problemen op die ze niet begrĳpen en zelfs deskundigen
niet kunnen oplossen.

Mogen we terug naar vroeger? Onze ouders en voorouders had-
den nergens last van. Die hadden hun ge-
loof, hun kerk, hun God en hun eigen
zuil. Maar wĳ, waar vinden wĳ een hou-
vast? Wĳ moeten het doen met onze
identiteit, voor veel studenten nu al hun
enige zekerheid. Wit, zwart, gay, trans-
gender, dat bén jĳ, dat draag je uit. Voor
jou als lhbtiq+ is je identiteit je geloof.
Maar helaas ben je als gelovige nooit te-

vreden. Je wilt altĳd meer. Denn alle Lust will Ewigkeit. Zo ei-
gen je je ook de taal toe. Je verandert of schrapt wat je niet
bevalt. Totdat er geen taal meer over is. Van de woorden en
grammaticaregels die resteren kan zelfs de computer geen wel-
gevormde zin meer maken.
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Edie Peters zoekt toekomst
in multimediale producties
Alsof hĳ het al voelde aan-
komen (de Volksknar 362)
is Edie Peters nu definitief
gestopt met zĳn fotoboe-
kenwinkel bĳ World Press
Photo. Het is mede het ge-
volg van de corona-epide-
mie, waardoor de hele in-
stelling op een laag pitje
kwam te staan. World
Press Photo ging zich bera-
den op een gewĳzigde toe-
komst. Daar is de boeken-
winkel buiten gevallen.

Edie Peters: ‘Ik heb met groot plezier de
winkel beheerd. Maar ik heb nu de kans
om een nieuwe richting in te slaan. Ik
denk aan langetermĳnprojecten met foto-
grafen en andere “storytellers”.
Edie: ‘Ik wil de komende jaren met foto-

grafen en anderen weer proberen projec-
ten op poten te zetten met als onderwerp
wat er in de wereld gebeurt, of die gaan
over creativiteit in relatie tot fotografie.
‘Ik besef dat het nog steeds wat weg

heeft van dingen die ik bĳ de krant deed
in met name de jaren negentig: zomer-
series opzetten.Michaël Zeemanmaakte

bĳvoorbeeld een selectie
van hedendaagse gedich-
ten en ik verbond er een
fotograaf aan die nooit eer-
der journalistiek had ge-
werkt - en die dan vrĳ kon
associëren op basis van dat
gedicht.
‘Het mooiste dat ik

maakte, in samenwerking
vooral met schrĳver Toine
Heĳmans en fotograaf
Marcel van den Bergh
(en onder toeziend oog van

adjunct Jan Tromp), was een project
waarbĳ Toine en Marcel vrĳwel alle con-
tinenten bezochten en er mooie verhalen
van maakten in woord en beeld. Globali-
sering ten tĳde van de eeuwwisseling.
Dat werd uiteindelĳk - zoals dat toen be-
gon te heten - een multimediale productie
met toevoegingen als geluid en illustra-
ties. Helaas alleen voor cd-rom gemaakt,
dus nu niet meer te bekĳken.’

‘Dus drieënhalf jaar voor mĳn pensioen
nog even iets anders proberen dan boeken
te verkopen.’

Jqj
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Sinds 1988 heeft Peter de Waard,
sinds 13 juli weg bĳ de Volkskrant,
voor deze krant gewerkt. De laatste
jaren stond hĳ er letterlĳk elke dag
wel in. In 2012 had de Volksknar per
e-mail een interview met hem. Het
laat zien hoe hĳ werkte als veel-
schrĳver en diepgraver.

Heb je wel even tĳd om deze vragen te
beantwoorden? Wat doe je op dit ei-
genste moment?
‘Natuurlĳk heb ik even tĳd. Ik zit een

beetje op de gitaar te pielen. Ik wil eigen-
lĳk een stukje hardlopen, maar het regent
en waait. Regen vind ik niet zo erg, maar
wind wel.’
Hoe kwam je bĳ Economie?
‘Ik ben geen econoom, maar ben meer of

meer toevallig erin gerold. In 1973 begon
ik stukkies te schrĳven voor de Alkmaar-
sche Courant, later verhuisde ik naar
Dagblad Kennemerland, waar ik de
bedrĳvenportefeuille kreeg, toen net de
grote ontmanteling van de Nederlandse in-
dustrie begon: Hoogovens, Van Gelder en
Stork. Daar heb ik veel van opgestoken,
net als overigens van de andere dingen die
je daar deed: gemeenteraden, sport, kunst
en misdaad.’

Elke dag de financiële ru-
briek De Kwestie. Waar
haal je je onderwerpen van-
daan?
‘Dat weet ik zelf niet, maar

ik heb er geen moeite mee.
Meestal heb ik elke dag wel
twee of drie ideeën. Voor een
deel komt het doordat ik al zo
lang economie doe. Ik herken
in actuele onderwerpen vaak
vergelĳkbare gebeurtenissen
uit het verleden.
‘Daarnaast heb ik een bĳ-

zondere hekel aan de politiek-
correcte massahysterie die te-
genwoordig zo vaak in de
journalistiek voorkomt.
‘De derde reden is dat ik

een bèta-journalist ben. Ik onderbouw
graag mĳn betoog met sommetjes.’
Heb je zoveel parate kennis, of zit je de
hele dag te googelen?
‘Ik ben tamelĳk breed georiënteerd. Van

jongsaf aan ben ik wel een aardrĳkskunde-
en geschiedenisfreak geweest. Ik ben altĳd
gek geweest op sport en ook op muziek en
film. Maar ik was ook goed in wiskunde,
natuurkunde, boekhouden en statistiek.
Aan economie ben ik pas later begonnen.’
Drie keer per week de necrologie van
een opmerkelĳke dode. Is dat een hobby
van je?
‘Hobby lĳkt mĳ niet het goede woord.

Het is eerder fascinatie voor de manier
waarop mensen hebben geleefd in een
voorbĳe periode. Wĳ hebben qua necrolo-
gieën in Nederland geen grote traditie
zoals de Engelse en Amerikaanse kranten,
die er elke dag één, soms wel twee pagi-
na’s voor uittrekken.
‘De huidige Volkskrant-lezers stellen die

necrologieën heel erg op prĳs. Vaak zĳn
het namen die ze zelf al vergeten waren.
Leefde die nog? Soms zĳn de reacties zelfs
heel emotioneel.
‘Ik steek er vrĳ veel tĳd in, want ik wil

niet alleen een archiefmap opengooien,
maar zoek altĳd contact met familie, colle-
ga’s of vrienden om er iets aan toe te voe-
gen.’
Nu en dan ook nog een internationaal
golftoernooi. Is dat niet oneigenlĳk?
Kun je zelf golfen? Kost toch een heel
dagdeel per keer.

‘Oneigenlĳk vind ik het niet. Je bent nu
eenmaal journalist. Toen ik correspondent
in Engeland was, ben ik zelf golf gaan spe-
len, omdat ik vrienden kreeg die het spel
beoefenden. In 2000 was er een major in
St. Andrews met Tiger Woods. Hĳ won
met overmacht. Golf werd dankzĳ hem
mondiaal ineens een grote sport. Ik was
daarbĳ en heb de sportredactie toen voor-
gesteld er ook een stuk van te maken. Nie-
mand deed op dat moment nog golf, dus
toen heb ik het maar opgepakt.
‘Nee, zelf speel ik bĳna nooit meer. Een

of twee keer per jaar. Geen tĳd, moet ik er-
kennen. Het is een nogal tĳdsintensieve be-
zigheid.’
Jĳ moet ontzettend snel kunnen tikken.
Hoe heb je dat geleerd?
‘Snel tikken niet. Ik haalde maar net het

minimum aantal aanslagen voor type-
diploma A en doe het nog altĳd met twee
vingers.
‘Het is meer een kwestie van snel analy-

seren, dus weten welke boodschap je wil
brengen en hoe je de aandacht van de le-
zers moet krĳgen. Ik zet ook zelf altĳd een
suggestiekop boven mĳn verhaal.
‘Als ik in Den Haag een interview heb en

ik rĳd terug naar Amsterdam, zit in mĳn
hoofd al het hele stuk met kop en staart en
ik tik het in een half uur uit, zonder mĳn
aantekeningen te hoeven raadplegen. Maar
als ik het twee dagen laat liggen, kost het
me meteen vele uren.’

Jacques de Jong

Peter de Waard

Diepgravende
veelschrĳver

Voorpagina van de afscheidskrant voor Peter de
Waard.
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Bokjes

Mannetjes zĳn, op een enkeling na die moet helpen met de
voortplanting, van geen enkel nut. Net als mensenmannen,

maar die mogen blĳven. In de natuur worden veel mannetjes
verstoten of gedood. In de veehouderĳ ook. Haantjes van de kip-
pensoort die voor de leg veredeld is, krĳgen geen tĳd van leven.
Rammetjes gaan naar de slager voor ze gaan stinken. Lams-
vlees. Stiertjes ook, voor ze vervelend worden. Kalfsvlees. Of ze
worden gecastreerd, zoals in Ierland. Dan worden ze rustig. In
Nederland maakte de geitenhouderĳ een grote vlucht. Geiten-

kaas werd populair en geitenmelk werd een gezond alternatief
gevonden voor lui die van koemelk niet willen weten. Maar
bokjes? Nooit van gehoord.

Melkgeitenhouders laden hun jonge bokjes in een vrachtwagen
voor een lange reis naar het zuiden, waar ze geslacht worden en
in hun geheel gebraden. Dicht bĳ huis zou beter zĳn. Geitenhou-
ders in de Achterhoek organiseerden een bokkenmaal voor jour-
nalisten. Die daarna het Nederlandse volk zouden moeten wĳ-
zen op het bestaan van bokjes en de noodzaak om ze op te eten.
Voordat het gebradenbokkenetentje begon schoof een ‘cu-

linair’ journalist van een ochtendblad aan bĳ een collega en
vroeg hem zachtjes: ‘Kun jĳ me uitleggen waarom we hier
zĳn?’

Wouter Klootwĳk

Glashelder in wat ze wil, glas-
helder in wat ze vindt (en ze
vindt altĳd ergens wat van)
Het afscheid van Margreet Vermeulen werd gevierd in res-
taurant Kapitein Zeppos te Amsterdam. ‘Het was erg leuk,
ik had liever een etentje met niet zoveel mensen dan een
receptie. Ik word een beetje ongemakkelĳk van recepties
(maar dat gelooft nooit iemand).’ Hieronder een van de
stukken uit haar gelegenheidskrant. Gerard Reĳn be-
schrĳft haar als een ambitieuze loner.

E ENAANZOEK, een ander woord weet ik er niet voor. Het eerste
aanzoek dat me bĳ de krant werd gedaan. Margreet deed voor de
krant Onderwĳs, samen met Thom Meens. Toen die tot andere

plichten werd geroepen, deed Margreet me een aanzoek. ‘Is dat niets
voor jou, onderwĳs?’, vroeg ze met de stem van een lokkende Sirene.
Wekenlang liet ik haar wachten. Ik speelde niet zozeer hard to get,

maar ik deed wat ik altĳd al deed: twĳfelen. Iets waar Margreet nou juist
weer helemaal niets mee heeft, met twĳfelen. Ze peilde nog eens bĳ
Wilma de Rek, haar toenmalige chef, of het wel goed zou komen, en
Wilma stelde haar gerust: die kende dat getwĳfel, en wist ook wel wat
de uitkomst zou zĳn. Zo kwam ik tegenover Margreet te zitten, precies
zoals zĳ wilde. Dat is een van haar grote talenten: krĳgen wat ze wil. Ik
ken haar niet anders. Ze is altĳd glashelder in wat ze wil, glashelder in
wat ze vindt, ze vindt ook altĳd ergens iets van (maar dat vertelt ze je al-
leen als je ernaar vraagt). En die meningen laat ze zich niet aanpraten;
die bedenkt ze zelf wel.
Eenmaal op Onderwĳs geland, dacht ik: we gaan driftig samenwerken.

Daar dacht Margreet dus heel anders over. De taken werden verdeeld, de
ene helft van het onderwĳs was voor haar, de andere helft voor mĳ, ze
richtte haar ogen op haar beeldscherm en was alweer in volle concentra-
tie.
Dat is typerend voor Margreet. Ze roddelt graag, al dan niet bĳ de kof-

fieautomaat, en dan hoor je haar van verre schateren. Maar zet ze zich
aan een verhaal, dan nemen zĳ en haar beeldscherm elkaar onder hypno-
se, en dan is er geen contact meer mogelĳk. Als een kat voor het mui-
zengaatje. Voor een chaotische twĳfelaar als ik was dat knap lastig. We
hebben in die paar jaar samen op onderwĳs dan ook maar twee verhalen
samen geschreven. Hoogtepuntje: wĳ interviewden Mark Rutte. Mis-
schien was het wel het eerste Rutte-interview in onze krant, dat laat zich
niet een-twee-drie uitzoeken. Rutte was staatssecretaris van hoger onder-
wĳs. Hĳ vond dat het onderwĳs veel beter moest, en dat dat met minder
geld moest. Dat gaat de Tweede Kamer toch niet pikken? ‘Ik verwacht

een pittig debat dat uiteindelĳk goed afloopt.’ Dat is nog altĳd de kortste
samenvatting van Ruttes methode.
Margreet trok haar eigen plan. Ze liet zich niet leiden door het nieuws;

dat leidt maar af. Nee, Margreet bedenkt zelf wel waar ze het over wil
hebben. Niet voor niets noemde Pieter Broertjes haar een ‘loner’. Ze put
niet zozeer uit het nieuws als wel uit haar eigen verwondering. Half
werk, daarvoor is ze niet in de wieg gelegd. Voorbeeldje: als ze besluit te
gaan tuinieren, dan maakt ze van haar tuin meteen de Kampioen van
Heemstede. Ze heeft daarna wat blessures en tegenvallers gehad, maar
nu ze besloten heeft definitief achter de geraniums te gaan zitten, kan de
concurrentie in Heemstede zĳn borst nat maken. De geraniums van Mar-
greet zullen ongetwĳfeld tot de grootsten van de streek behoren.

Gerard Reĳn

Margreet Vermeulen en haar afscheidskrant. Klik voor de ge-
hele krant hier. Foto Tonie Mudde
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De voorpagina van de afscheidskrant voor Ernst Clowting. Voor de
complete krant, klik hier.

Ja hallo, wat is dat nou weer voor pot-
sierlĳk bericht in de mailbox, dat
Ernst Clowting al een jaar met pen-

sioen is en er een krantje gemaakt moet
worden. Hoezo pensioen? Natuurlĳk is
Ernst niet met pensioen. Ernst is gewoon
met een tussenjaartje, net als veel studen-
ten een tĳdje gaan backpacken in Austra-
lië, gewoon even aan het uitwaaien in

Thailand. Of misschien is hĳ vanwege co-
rona thuisgebleven, even met sabbatical,
even de boel de boel, het hoofd resetten,
mentaal uitwaaien, 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 bevoegd ge-
zag. En vooral in zĳn liefde voor auto’s.
Het is niet toevallig dat Ernst zĳn sabbati-
cal aankondigde toen Blik besloot alleen
nog maar elektrische auto’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. Toyo-
ta 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 nuffig
en rooms dat er nu eenmaal een nieuwe
tĳd was aangebroken en dat elektrische

auto’s ook heus heel snel konden optrek-
ken. 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 Coördinerend
Orgaan van Blik een keer over zĳn hart:
Ernst mocht bĳ wĳze van afscheid nog
eenmaal zo’n foute brandstofstoker recen-
seren.

Het werd de nieuwe Land Rover Defen-
der, een middelvinger van blik naar kli-
maat en ommelanden. Maar eh, dat ding is
wel in staat om door water tot een meter
twintig diep te rĳden, dus die zeespiegel-
stĳging deert hem voorlopig niet. Doen
wĳ van Blik in de tussentĳd wel elektri-
sche Mini’s, Fiatjes 500 en Renaults Clio.
Maar goed, inmiddels heeft het allemaal
lang genoeg geduurd. Het wordt nu wel-
eens 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!

Bard van de Weĳer

Corona hield in april vorig jaar het officiële afscheid
van Ernst Clowting tegen. Maar op initiatief van
Jaap Stam werd hĳ op 24 juni toch uitgeluid. Ernst:
‘Het duurde hem allemaal te lang en hĳ is in mei
naar de hoofdredactie gestapt om voor mĳ een rond-
vaart te organiseren waarbĳ enkele collega's aanwe-
zig zouden zĳn en een krantje zou worden uitge-
reikt.

‘En dat alles in het diepste geheim. Ik had echt
geen flauw idee. Op 24 juni heeft Jaap mĳ onder
valse voorwendselen meegelokt naar een steiger te-
genover het Tropenmuseum in Amsterdam, waar een
klassieke rondvaartboot lag te wachten met daarop,
tot mĳn grote verrassing, enkele oud-collega's en
mĳn eigen vrouw. Mede geholpen door het prachtige
weer werd het een memorabele tocht, waarbĳ Jaap
het krantje uitreikte. Nou ja, krantje, meer een
krant, want twaalf pagina's dik. Bĳ het lezen veel
gelachen en soms een traantje weggepinkt.

‘Het gaat met mĳ overigens uitstekend, geen zwart
gat gezien. Ik vermaak me prima met een onlinecur-
sus Spaans, gitaarspelen, lezen, tennissen (met
Jaap), fietsen en, nu het weer kan, de sportschool.
En gewoon wat rondklooien.’

Hierbĳ een van de artikelen uit de afscheidskrant.
Auteur Bard van de Weĳer. Illustratie Jacques de
Jong.

Zonder brul
is een auto
een prul
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