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Gonnie Tĳs en
de eitempera

Collega Gonnie Tĳs is bezig zich te
bekwamen in de schiildertechniek
met eitempera, een studie van
haar hierboven. Zĳ heeft er nu alle
tĳd voor, sinds zĳ met pensioen
van de Volkskrant is vertrokken.
Vormgever gedurende haar
loopbaan van meer dan dertig jaar,
nu fulltime kunstenaar. Zĳ
antwoordde uitgebreid op vragen
van Jacques de Jong.
Zie pagina 2 en verder.

Willem Vissers in kunstwerk
Sportcollega Willem Vissers figureert op een werk van de Haarlemse kunstenaar Elisa
Pesapane. Ze maakte een drieluik over leven en werken van Arnon Grunberg, Liefde na
Auschwitz. Willem Vissers staat op het onderpaneel, met sigaartje. Hĳ vermeldt
daarbĳ: ‘Ik leerde de schrĳver kennen tĳdens het wereldkampioenschap van 2014,
toen we elke dag met elkaar correspondeerden voor de Volkskrant.’ Het schilderĳ
hangt in het Literatuurmuseum in Den Haag, tot 10 april volgend jaar te zien.

Impekt
R WORDT veel afgetrapt. Niet alleen op het voetbalveld, ook
in de krant. Dan wordt er een festival afgetrapt, of een congres, of een antivax-demonstratie, het kan niet schelen wat,
maar er zal worden afgetrapt.
Of gestart. Dat kan ook. Er wordt ook veel gestart. Een opleiding, een bedrĳf, een gezin, soms zelfs een leven als iemand er
na veel tegenslag weer tegenaan gaat. Zo iemand start zĳn leven opnieuw. Op de woningmarkt krioelt het
van de starters.
Die dingen hebben impact, veel of weinig,
dat weet ik niet, maar impact, spreek uit
impekt. Je hoort het de godganse dag. Had
de toeslagenaffaire impekt? Nou en of! En
Afghanistan? Me dunkt! Ankie Broekers-Knol
kan erover meepraten, wat ze dan ook
deed, maar beter had kunnen laten. Nog
voordat het Kamerdebat over haar was afgetrapt, zag je al de
ongelooflĳke impekt van haar briljante politieke analyse.
Ongelooflĳk, ook zo’n woord. Elke beschrĳvende mededeling
gaat tegenwoordig vergezeld van een gevoelsmatige overdrĳving. Kreeg hĳ een prĳs? Nee, hĳ kreeg een prestigieuze
prĳs. Is zĳ een talent? Nee, zĳ is een toptalent.

E

Het barst in Nederland van de toptalenten. Ze zĳn meestal ook
topfavoriet zolang de wedstrĳd tenminste niet is afgetrapt. Na
afloop is het vaak een ander verhaal. Dan hebben ze niet
gescoord en moet er nieuw toptalent komen. Een toptalent mag
veel, maar het mag niet falen.
Onze media zĳn gek op zulke uitdrukkingen. Er is kennelĳk een
onuitputtelĳke behoefte aan. Helaas kun je clichés niet eindeloos gebruiken. Dan zĳn ze versleten en zul je iets nieuws moeten opstarten, maar hoe, als al dat getrap zonder impekt je
geestelĳk zo heeft uitgehold dat je niet
meer in staat bent equivalenten met evenveel of liefst nog méér impekt te vinden.
Nieuwsgierig als ik ben, kĳk ik ernaar uit.
Meestal word ik teleurgesteld. Maakt zo’n
toptalent op de televisie mĳ lekker met
eindelĳk weer eens iets ongelooflĳk groots,
een wedstrĳd voor operazangers die niet
kunnen zingen, en dan zegt zo’n type dat ze
het feest gaat aftrappen. Muziek die wordt afgetrapt.
Hoe armzaliger de taal, des te ongerĳmder de werkelĳkheid
die de media ons voorschotelen.
Fĳne aftrap.
wiewiewie.nl
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Gonnie Tĳs laat dagboek na aan de krant
ORMGEEFSTER Gonnie Tĳs heeft
vorige maand na 25 jaar de Volkskrant (en eerder Weekbladen en Het
Parool) vaarwel gezegd. Zĳ heeft eraan
meegewerkt dat de krant werd uitgeroepen
tot de mooist opgemaakte in de wereld.
Als kunstenaar heeft zĳ van haar tĳd bĳ de
Volkskrant een uitgebreid dagboek gemaakt met tekeningen, foto's, knipsels en
teksten. Dat is een volwassen boek geworden.

V

Hoe kĳk je terug op jouw tĳd in dit
bedrĳf?
‘Met groot plezier! Een krantenredactie
is een dynamische, leuke werkplek. Er is
altĳd wel wat aan de hand. Van april 1990
tot en met januari 2021 bĳ één bedrĳf werken is een lange tĳd. Een tĳd met functioneringsgesprekken, beoordelingsgesprekken, notulen van de redactieraad, opmaakvergaderingen, muizen, de etenslucht van
broccoli met zalm, mooie zinnen tĳdens de
vaart van de productie, dingen die misgaan
in de krant, een taaltrip op locatie door een
schoolklas, de etenskar, mailtjes over smerige koelkasten, nachtrapporten, systeemstoringen, lunchpauzes, de kiosk met z’n
cappuccino’s en espresso’s, feestjes, afscheid van collega’s, optredens in de kantoortuin, samen het journaal kĳken, iemand die mĳn accent probeert na te doen,
treinreizen, de drukte op het Centraal Station in Amsterdam, taxi’s, toespraken,
wandelen langs de Piet Heinkade, kapotte
printers, lege cartridges, avonddiensten,
dagdiensten, de deelredacties, het worstje
en de fles wĳn met Kerst, de fotokalender

met Kerst, de plenaire, ruzies, telefoongesprekken, de deadline, weer een andere
hoofdredacteur, weer een ander gebouw
om in te werken, weer een restyling, weer
een andere chef, weer een andere artdirector, weer een nieuw redactiesysteem, werken met Indesign, telefoontjes met de
drukkerĳ, de wand vol printjes als de deadline nadert, schetsjes als goedbedoelde
hulp bĳ het lay-outen, collega’s die iets
achterlaten op mĳn bureau, collega’s die
gekke neuzen opzetten, een zingende Gĳs
van den Heuvel, user baskets, desktops,
toolbars, de workflow, slacken, afscheidskrantjes, te weinig zuurstof, te droge lucht,
de airco, een Fisherman’s Friend van Erik
van den Berg, de rode container, een kapotte koffieautomaat, mĳn zitkussen, mĳn
salaris, de flexibele werkplekken, overwerken, lange werkdagen, werkmail, de
borrel in de nanacht, de V-redactie, ziekmeldingen, lekkages, kapotte liften, de
newsroom, het rookhok, werken vanuit
huis, vergaderen over de voorpagina, stinkende en te krappe wc’s, een toetsenbord
vol kruimels, verschoven diensten, reservediensten, werken op zondagavond, weer
een European Newspaper Award...’
Kon je je creativiteit goed kwĳt?
‘Wie je bent, neem je overal mee naar
toe. En creativiteit is veelzĳdig inzetbaar.
De vormgeving van zowel de nieuwskrant
als de bĳlagen lag me goed. En ik heb fijne
herinneringen aan het ontwerpen van Reflex (1999), Pakpapier (2003), De Jubileumbĳlage 25.000 Volkskranten (2006) en
Kamperen in Frankrĳk (2009). En als het
369–pagina 2

op de redactie even niet zo prettig werken
was, kon ik me vinden in mĳn eigen werk.
En als het in mĳn eigen atelier even niet
meezat, was ik blĳ dat ik naar de redactie
kon.’
Hoe ziet jouw toekomst eruit als fulltime
kunstenaar?
‘Het is natuurlĳk geweldig om me nu helemaal te kunnen richten op mĳn eigen
werk, zonder geldzorgen. Tegelĳkertĳd is
het niet zoveel anders dan anders. Ik heb
mĳn eigen werk altĳd moeten combineren
met andere dingen. Dat zal zo blĳven. Tĳd
is een relatief gegeven en kunstenaar zĳn
is voor mĳ een manier van leven en heeft
voor mĳ nooit iets te maken gehad met
parttime of fulltime.
‘Ik ga inmiddels weer naar school om
goed te leren schilderen met eitempera.
Volg de vakopleiding Italiaanse en Vlaamse Renaissance op school bĳ Boulevard
Magenta in Laag-Soeren. Ben net met het
tweede jaar begonnen. Ik volg de lessen
zowel online als fysiek. Oefenen aan de
hand van werk van Domenico di Michelino, Carlo Crivelli en Sandro Botticelli
(1445-1510), allemaal uit de vĳftiende
eeuw.
Deze eitempera-techniek heb ik nodig
voor mĳn dagboekenkastproject Paradĳs
voor de papiervis. Vierentwintig houten
paneeltjes in de schuifdeuren van de dagboekenkast wil ik met deze techniek beschilderen, maar dan in mĳn eigen stĳl
met mĳn eigen onderwerpen. Ik ben al met
de eerste ontwerpen begonnen. Het is mĳn
bedoeling om deze kast met dagboeken �

� in z’n geheel na te laten als tĳdsdocument aan het Nederlands Dagboekarchief.’
‘Verder ben ik hard bezig met de eerste
twee delen van mĳn prentendagboek. Het
eerste deel Afscheid van de Volkskrant is
klaar, het gaat over reizen in een overvolle
trein van Amsterdam naar Almere en wat
rĳmt er nog meer op één, twéé, drie, vier,
hoedje van papier, werken vanuit huis en
en hoe neem je afscheid van collega’s? De
versierde enveloppen die Ien van Laanen
met spoed naar de opmaakredactie van de
Volkskrant stuurde en Volkskranten op
mĳn deurmat in de Amsterdamse Pĳp. De
liefde van je leven na een lange redactiedag en wat groeit er het beste op schrale
grond. Is een plantenmanager nou echt nodig op de redactievloer en is er weleens
sprake van censuur? Goedbedoelde hulp
en leer je collega’s kennen. Een huwelĳksaanzoek op een fotobonnetje en hoe klinkt
het Vk-zomerlied? Over de derde dochter
van de koning en De Muziekwĳk volgens
Witteman en Pauka. Over The Voice in de
fietsenstalling en de pet van mĳn vader.
Weg uit de Wibautstraat en bisschoppen
op bezoek in het INIT. Over nachtrapporten, kamperen in Frankrĳk, pĳnstillers,
broccoli, zalm, espresso´s en cappuccino’s. Over muizen en hoedjes van papier.
Woord en beeld, heden en verleden, fantasie en werkelĳkheid wervelen door elkaar.

Gonnie Tĳs krĳgt miniatuurtjes bĳ haar afscheid, geïnspireerd op haar eigen miniaturen. Op de foto van links af: vormgever Marlies Methorst, beeldbewerker Marco
Stoker, Gonnie Tĳs en vormgever Florine Jongma.
Foto Annemieke Jansen

Net als in mĳn hoofd. Ik heb het cadeau
gegeven aan de Volkskrant-redactie bĳ
mĳn afscheid.’
Ook de Volksknarren kunnen bĳ Gonnie
een exemplaar bestellen. Het boek heeft
180 pagina’s en kost 30 euro. Exclusief
aangetekend versturen. Komen halen kan

ook. Wil je ook een exemplaar stuur dan
een mailtje naar
gonnie.tĳs@kpnmail.nl
Op ons verzoek om per mail onze vragen
te beantwoorden, reageerde zĳ op haar eigen manier, een kunstwerkje op zichzelf.
Klik hier.
JqJ

Liefste collega van ‘de overkant’ binnengehaald
‘Hé Luus, wat doe je nou? Pak je de liefste collega van ons af!’
Bĳ het oversteken van de Wibautstraat
werd ik halverwege gekapitteld door Frits
Schaefer. Hoezo? Mĳn rentree bĳ de
Volkskrant was nog vers, de veranderingen binnen het concern waren nog niet allemaal doorgedrongen.
Frits situeerde volgens mĳ nog op de
Koude opmaak, maar die was zo goed als
opgeheven. Bleek dat hĳ naar de opmaakredactie van Het Parool getransfereerd
was. En toen viel mĳn frank. We hadden

tot onze tevredenheid Gonnie Tĳs binnengehaald van ‘de overkant’. De opmaakredactie kreeg er een uiterst aimabele collega bĳ. En dat is zo gebleven tot aan haar
afscheid. Ze knabbelde af en toe een dag
van haar Volkskrant-baan af om zich meer
te wĳden aan het vrĳe werk in haar Atelier de Drie Tulpen.
Na mĳn vertrek bĳ de Volkskrant verwaterden de contacten met de voormalige
collega’s, maar gelukkig laat Gonnie op
Facebook enthousiast haar werk zien: de
atelier-indrukken, de dagboeken, de pop-

Gleufje

I

n de moderne maatschappĳ verandert zoveel dat niet alles iedereen opvalt. Het haalt niet allemaal de krant.
Ook omdat mensen in de stad schouders ophalen over
veranderingen op het land. Mediakantoren worden bevolkt door stadsbewoners. Met uitzonderingen natuurlĳk.
Zo komt het dat de Volkskrant als enige een omwenteling signaleerde in het boerenlandschap. Heuvels kuilgras,
overdekt met zwart landbouwplastic zouden binnen
afzienbare tĳd verdwĳnen, voorspelde een verslaggever

upateliers in Overĳssel en een nieuw project: het schilderen met eitempera bĳ de
vakopleiding Italiaanse- en Vlaamse Renaissance. Gonnie wil de vers aangeleerde
techniek gebruiken om vierentwintig houten paneeltjes te schilderen voor haar
Dagboekenkastproject Paradĳs voor de
papiervis.
Of zoals ze zelf bĳ haar afscheid van de
krant schreef: ‘De pigmenten knisperen in
hun potjes. De penselen, pennen en papieren wachten...’.
Lucy Prĳs

uit de provincie. Het chemisch concern Dupont had de plastic hooibaal bedacht. Die gaat het worden, schreef de krant. Uitgelachen,
maar gelĳk gekregen.
In een ander ambacht ook plotseling een omwenteling. Amerikaanse
uitvinding van voor de Tweede Wereldoorlog werd halverwege de
vorige eeuw opeens razend populair. Het kruiskopschroefje. En een
variant met een verzonken sterretje in het kopje, de torx (1967). Verslaggever verdiepte zich erin en schreef een verhaal over schroefjes
voor de weekendbĳlage.
Maar, zoals gezegd, er verandert heel veel in de maatschappĳ. Ook
de taal. De een verbiedt de ander woorden te gebruiken die tot dan
gemeengoed waren.
Schroeven hadden vanouds een gleuf waar een schroevendraaier in
past. Maar mevrouw de chef van de weekendbĳlage, feminist, censureerde de kop die de verslaggever boven zĳn artikel schreef: ‘Afscheid van een gleufje.’
Wouter Klootwĳk
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Links: Hans Heg tĳdens de presentatie
van het speciale concert dat hĳ had
georganiseerd ter gelegenheid van zĳn
85ste verjaardag in het Bimhuis. Met
de harp Lavinia Meyer, op de achtergrond Igor Stravinsky. Hierboven: Maria
Hendriks feliciteert de jarige.
Foto’s Jaap Huisman

Hans Heg (85) viert verjaardag met concert
Het was de tiende en – zei hĳ – laatste keer dat hĳ zĳn verjaardag met zo’n speciale vertoning vierde, Hans Heg, eminence grise van de muziekkritiek. In het Bimhuis te Amsterdam betoonde hĳ maandag 11 oktober eer aan Igor Stravinsky en gaf hĳ de ruimte aan harpiste Lavinia Meyer die een
nieuwe compositie van Jacob te Veldhuis speelde.

in Bimhuis

En wie was er zoal op deze verjaardag? In willekeurige
volgorde: Pieter Broertjes en zĳn Phlip, Agnes Koerts, Maria
Hendriks, Loucky Content, Roland de Beer, Frits van der Waa,
Guido van Oorschot, en ook Hans van Manen, Gĳs Bakker, Arthur van Schendel, Hans Man in ’t Veld, Babs Haenen. Maar
niet meer dan 85. Ook in post-coronatĳd zĳn er grenzen.
Jaap Huisman

ANP feliciteerd
de Volkskrant
Het ANP stuurde een taart om de Volkskrant
te feliciteren met het honderdjarige bestaan.
‘Gefeliciteerd’ moest de tekst luiden.
‘Past niet’, liet de banketbakker weten, ‘mag
het iets korter’.
‘Ge’ eraf.
‘feliciteerd’, spoot de chocoladespuit.
De spelfout bleek pas na aflevering. Daar
kwam snel een correctie op: ‘wegens een incorrecte gelukwens een nieuw exemplaar.
Omdat we jullie het beste wensen. Foutloos.’
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