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Uit de oude doos (9)

A ls ze er niet zĳn, zouden ze moeten worden gemaakt,
helden. We kunnen er niet buiten. Nooit, ook nu niet. Wat
moet je met een leven zonder helden? Of heldinnen?

T ecumseh was mĳn eerste held. Ik bewonderde hem bovenma-
te. Ik zou het liefst ook een Tecumseh zĳn geworden – mĳn va-
der leek een beetje op hem. Wie was Tecumseh?
Tecumseh was een Shawnee, een indiaan die zich
onversaagd inspande om de indianen in Noord-Ame-
rika tegen de meedogenloze Europese kolonisten te
verenigen.
Tal van stammen streden hun eigen strĳd, maar
Tecumseh zag in dat de indianen het alleen zouden
redden als ze zich verenigden. Hĳ reisde van hot naar haar,
praatte als Brugman, maar kon niet verhinderen dat hĳ mét al
die samenwerkende krĳgers ten slotte het loodje legde. De
blanken wonnen. Zĳ maakten van Noord-Amerika een ander
land. De eeuwenoude indiaanse cultuur verdween, de inheemse
bevolking werd slachtoffer van een sluipende genocide. Wie het
overleefde, mocht in een reservaat verpauperen.
Wat er toen niet allemaal teloorging! Een rĳke beschaving, in
harmonie met de natuur, én een denk- en levenswĳze waar de

luie, volgevreten nazaten van de moordenaars die het Wilde
Westen in bezit namen, nooit aan toegekomen zĳn.
De Pilgrim Fathers moeten zich in hun graf hebben omgedraaid
toen ze – schippers naast God - zagen waar hun emigratie op uit-
gelopen was. Op Trump en zĳn tot de tanden bewapende, her-
senloze kornuiten.
Een held is moedig. De tragedie kleeft hem aan. In dat opzicht
voldoet Tecumseh aan de eisen die het genre stelt. Zĳn lot

spreekt mĳ des te sterker aan omdat hĳ geen
verzónnen indiaan was zoals Winnetou, maar een
man die heeft bestaan, heeft geleefd en gestre-
den. Zĳn werkelĳkheid was niet die van het
boek. Het was de meedogenloze werkelĳkheid
van moordlust en vernietiging waarmee in deze
tĳd de bevolking van Oekraïne te maken heeft.

Een onvoorstelbare tragedie met een nieuwe held: Volodymyr
Zelensky.
Tot mĳn verrassing ontdekte ik dat hĳ net als Tecumseh in zĳn
jeugd danste.
Toeval?
Nee, het laat zien hoe hun creativiteit samenhangt met hun
gevoel voor vrĳheid en hun moed tot verzet.
De held is een kunstenaar.

Willem Kuipers wiewiewie.nl

Pieter Klok luidt �en nieuwe pensionado’s uit, van wie het afscheid
eerder door corona werd verhinderd. Van links af Ernst Clow�ng, Cor
Speksnijder, Bert Lan�ng, Arie Elshout, Theo Koelé, Michel Maas, Hans
Wansink, John Volkers en Gerard Reijn. Peter deWaard kwam iets later.

Het gebeurde �jdens het feest van honderd jaar de Volkskrant in de
drukkerij. Daar kwamen een paar honderd bezoekers drinken, eten,
praten en dansen. De gestreepte sjaaltjes deden dienst �jdens het spel
‘Sjaal om, sjaal af’. Foto’s Jacques de Jong

Tien corona-pensionado’s ten slo�e officieel uitgeluid
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Overzicht bij de opening van Honderd jaar Volkskrant. Columnist Thomas van Luyn, links op het podium, houdt de feestconference.

Suzanne Baart en Ineke Jungschleger worden op het podium
in de spotlights gezet als voorvechtsters voor de gelĳke be-
handeling van vrouwen op de redactie.

Baart en Jungschleger geëerd
als voorvechtende vrouwen

Afgeladen vol was het zaterdag 25 juni in de drukkerĳ van
de Volkskrant, op een desolate plek langs de A10 in Amsterdam.
Eindelĳk kon de krant haar 100-jarig bestaan feestelĳk bezege-
len en de collega’s toejuichen die tĳdens de coronaperiode met
pensioen gingen.

Pieter Klok, door feestredenaar Thomas van Luyn omschre-
ven als de zoveelste heteroseksuele witte hoofdredacteur met de
naam Pieter, riep een fors aantal eveneens witte mannen naar het
podium.
Klok had veel aandacht voor deze knarren. Hĳ begon met wat

cĳfertjes: ruim één miljard letters die achter elkaar een lĳn vor-
men zeven keer de aarde rond. En alle Volkskranten die ooit zĳn
gedrukt, omspannen zestig keer de aarde.
Hĳ riep daarna Ineke Jungschleger en Suzanne Baart naar

voren, twee vrouwen die in de jaren zestig bĳ de krant kwamen,
uitzonderlĳk toen. Baart: ‘Ik kreeg van hoofdredacteur Jan van
der Pluĳm het verzoek om op de eerst dag ‘wat leuks’ aan te
trekken.’

Daarna de parade van de jongste lichting knarren. Klok typeer-
de ze met een of twee zinnen. Peter de Waard: ‘Van die ruim
één miljard letters heeft hĳ de helft geschreven.’ Hans Wansink
was legendarisch, Bert Lanting onvermoeibaar en John Vol-
kers kende een erg lange sportcarrière. Klok omschreef Ernst
Clowting als rots in de branding op de eindredactie en Gerard
Reĳn als taai.

En er was een quizje. Iedereen kreeg bĳ binnenkomst een
zwart-witte sjaal en het was dit keer ‘Sjaal om, sjaal af’. Voor
elke pensionado een vraag. Bĳ welk blad is Gerard Reĳn begon-
nen: De Waarheid of een huis-aan-huisblad? Hoeveel Olympi-
sche Spelen heeft John Volkers verslagen: vĳftien of zestien?
Waar raakte Michel Maas gewond: in Kosovo of Bangkok?

Het feest golfde door het gebouw met een zaal voor de hapjes,
een hoekje voor whiskydrinkers, onverholen dance met dj Joost
van Bellen en rustige gangen waar oude en nieuwe knarren een
gesprek konden voeren.

Marc van den Broek

Feest golft door hallen van drukkerĳ
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H et nieuws was niet dat de Hel van Waarland zonder brok-
ken was verreden, maar dat John Volkers de tocht vol-
gend weer wil organiseren. Aanvankelĳk had hĳ aange-

kondigd dat 11 juni de laatste keer zou zĳn. Na de tiende ron-
de, toen hĳzelf lelĳk op zĳn bek was gegaan, zwoer hĳ ermee
op te houden. Maar de elfde verliep zo soepel dat hĳ na enig
aandringen toch beloofde zich volgend jaar er weer mee te be-
moeien. Als verse pensionado heeft hĳ er ook de gelegenheid
voor.

Zesentwintig deelnemers (foto boven) gingen de koers aan, 120
kilometer. Verschillende oude bekenden reden mee, zoals Ferry
Haan, Frank van Alphen, Nanda Troost, Marĳe Randewĳk, Li-
sette van der Geest en Menno van Dongen. Ook enkele oude
bekende afzeggingen waren er, zoals Rolf Bos, Philippe Remar-
que en Pieter Klok, die iets gebroken had toen hĳ bĳ een val in
zĳn vakantie een stuk van de Giro d’Italia reed.

De volgauto (foto) werd deze keer bemand door de recente
pensionado Peter de Waard, samen met Bert Wagendorp, alle-
bei voormalig Brits correspondent (welk verleden overigens niets
toe- of afdeed aan hun functioneren). Peter de Waard, gerouti-
neerd bezemwagenbestuurder, stelde na afloop vast dat hĳ voor
het eerst in zĳn carrière onderweg niet had hoeven helpen.

Nieuw na de koers
was ook het optreden
van Pay-Uun Hiu
(foto), befaamd van
de Volkskeuken, die
dagenlang bezig was
geweest de catering
voor te bereiden.
Terwĳl haar colle-
ga’s in koers waren,
stond zĳ nog enkele
uren in de keuken.
Soepen en salades
met een oosters tintje
- waarvan wĳ als a-
culi nóg niet weten
wat het allemaal was,
maar het smaakte
zeldzaam lekker.
Enkele meerĳders boden hun makker John Volkers uit waarde-
ring een boekje aan (Alles wat je altĳd al had willen weten
over taal). En van de weeromstuit kondigde deze zĳn heroptre-
den aan als koersdirecteur. Iedereen blĳ.

Tekst en foto’s Jacques de Jong

John Volkers: koersdirecteur 2023
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De kop eraf

HET HARINGKAKEN is nooit echt uitgevonden. Wat op verschil-
lende momenten op verschillende plekken werd ontdekt is dat
haring bewaard in pekel nog langer eetbaar blĳft als eerst in-
gewanden en kieuwen uit de verse vis worden verwĳderd. Dat
‘kaken’ moet snel gaan. Een partĳ haring op het dek (vroeger)
bederft bĳ zonnig weer binnen een dag. Bĳ snel, slordig werk
blĳven ingewanden in de vis.
Later is verzonnen dat dat het geheim van ‘gerĳpte’ haring

is. De alvleesklier blĳft in de vis en levert enzymen die de vis
doen rĳpen (bederven), waarbĳ zout de rĳping vertraagt.
Perplex stonden twee Nederlandse verslaggevers te kĳken bĳ

een hypermoderne kaakmachine in het Deense Skagen. Harin-
gen werden op een lopende band de machine in geleid en daar
eerst gefotografeerd (gescand), opdat de machine van elke ha-
ring afzonderlĳk precies de plek weet waar het kaakmes de vis
binnengedreven moet worden. En dat in een duizelingwekkend
tempo. Geen wereldkampioen handkaker kan er aan tippen.
Maar voordat de verslaggevers met hun sterke verhaal thuis

konden komen, ontdekten ze een nog grotere sensatie. Een Kat-
wĳker had zich durven afvragen of dat kaken echt nodig is.
Nee. Stop de persen. Hollandse Nieuwe wordt de jongste jaren
doodsimpel machinaal onthoofd.

Wouter Klootwĳk

Pen
&pensioen
Om af te kicken van verplicht werken, ging Louis Hou-
ët (voorheen chef Kunst) kleine verhaaltjes schrĳven.
Zĳn onderwerpen waren niet zozeer de krant of het
vak, eerder datgene wat een pensionado tegenkomt,
als hĳ echt met pensioen is.

De Volksknar opent hiermee de weg voor andere col-
lega-pensionado’s eigen werk te publiceren, in het
bĳzonder het zeer kleine verhaal, pakweg 200 woor-
den max. We weten dat talrĳke journalisten na hun
pensioen hun pen aan de wilgen hangen (óf ze schrĳ-
ven een of meer boeken).
Dit is de gelegenheid om af te kicken van het schrĳ-
ven. Het zeer kleine verhaal. Wie?

Hierbĳ nummer 2 van Louis Houët.

File
Op een winderige dinsdagochtend, toen de sneeuw de
natuur op een ongehoorde manier teisterde en de ra-
dionieuwsdienst het wereldnieuws verruilde voor
slechtweerberichten en de files onstuitbaar groeiden
en zowat achter elkaar gingen staan en bĳgevolg tal
van eerzame werkers achter het stuur verzaligd hun
handsfree telefoons uitschakelden en naar de radio
gingen luisteren waarop ze vergenoegd telkens op-
nieuw om het halfuur die slechtweerberichten opsno-
ven en verborgen verlangens koesterden opdat de files
voorlopig nog niet zouden oplossen, speelde in een
ver en zonnig land een toekomstige dictator een sluw
spel. Het verband tussen de twee uiteen gelegen ge-
bieden waarover u zojuist las, is u op dit ogenblik vast
niet erg duidelĳk, maar of u nog lang en gelukkig
leeft is nu werkelĳk de vraag.

Louis Houët

Grĳp je kans,
wordt bezorger
‘Want met de zomer voor de deur, gun-
nen we onze bezorgers natuurlĳk ook
die verdiende vakantie. Tegelĳkertĳd
betekent dit ook: opnieuw druk op onze
bezorging. Daarom vragen we JOUW
hulp om bĳ te kunnen dragen aan een
oplossing voor deze zomer. Kom jĳ
vroeg uit de veren en doe jĳ mee?’ Al-
dus de tekst die langskwam in een digi-
tale Nieuwsbrief aan het hele personeel
van DPG Media, ook bĳ de redactie.
Daar stonden ze een beetje raar te kĳ-

ken. Na de nachtdienst nog een beetje
krantenbezorgen? ‘Of als je de hond
nog moet uitlaten’, oppert Gĳs Wĳnant
van DPG Media die de actie aanvoert.
’s Zomers is het probleem (‘de uitda-

ging’) met de bezorgers des te groter
omdat die ook met vakantie gaan. ‘De
brief is dan ook niet speciaal gericht op
het personeel, maar op iedereen die zin
en tĳd heeft om ’s morgens kranten
rond te brengen.’
Er staat een beloning tegenover, afge-

zien van een startbonus van duizend
euro, ook een uitje naar keuze of een
gratis abonnement op een van de vele
bladen die DPG Media uitgeeft.
Het kan de start zĳn van een nieuwe

carrière, van krantenbezorger tot media-
tycoon. Velen zĳn u voorgegaan. Grĳp
je kans. Vragen bĳ
samenbezorgen@dpgmedia.nl
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Meer affiches: Ware krantelezers
Weer een greep uit oude affiches van de Volkskrant. Met een
verrassende opbrengst.
1. Op Schiphol is de krant die van zaterdag 10 september 1983.
Primeur van Willem Beusekamp - ‘Beleggen in VS strop voor
PGGM’ - gaat over een miljoenenverlies op vastgoed in Florida.
‘56 (40 + 16) pagina’s.’ ‘Plus’ is de voordraai van katernen Het
Vervolg (openingsverhaal: ‘Kastelen op drĳfzand’, Beusekamps
reconstructie van het PGGM-debacle) en Vervolgens. In lĳn met
de kernzin op de poster.
2.Dezelfde krant, nog zonder brievenbusvouw (een los nummer
van 80 cent?), figureert ook tegen een decor van monitoren met

lege verkeerswegen. Reclameboodschap: meer ruimte voor We-
tenschap en Samenleving. Het betreffende katern ontbreekt.
3.Een geüniformeerde suppoost leest mee in de 12 pagina’s tel-
lende nieuwskrant van vrĳdag 28 oktober 1983. De opening over
de mammoetorder is van een naamloze Haagse verslaggever.
Rechts staat naast de krantentitel een opvallende verwĳzing -
met steunkleur rood - naar ‘Kunst Informatie vandaag in de
Volkskrant’. De affiche attendeert op de extra pagina’s over
kunst. Die dag waren het er tien. Waar is haar Kunst & Cultuur?
Gerard Daalhuisen (indertĳd Marketing & pr) moet het ant-
woord schuldig blĳven. Maar: ‘De papieren krant werd eerst ge-
streken en daarna netjes gevouwen.’

AdB

PAUL Arnoldussen (73) en Rudie
Kagie (72), oprichters en hoofdre-
dacteuren van het tweewekelĳkse

opinieblad Argus, stonden als jongetjes
te glimmen van plezier. Hun grote wens
om op de Nieuwezĳds Voorburgwal te
Amsterdam een beeld geplaatst te krĳ-
gen van de naamgever van hun blad, de
journalist uit de stripverhalen over
Heer Bommel en Tom Poes van Marten
Toonder, ging binnen nauwelĳks een
jaar in vervulling.

Cisca Dresselhuys (Opzĳ) mocht op 16
juni het beeldje onthullen. Kunstenares
Saske van der Eerden ontwierp Argus, het
ratachtige figuurtje met opschrĳfboekje.
Alleen de sigaret in de mondhoek ont-
breekt. Extra leuk: het staat pal voor het
voormalige kantoor van de Volkskrant.
De onthulling viel samen met de presenta-
tie van het boek dat Arnoldussen en Kagie
hebben geschreven over de geschiedenis
van de Nieuwezĳds Voorburgwal, de straat
waar in de vorige eeuw vrĳwel alle lande-
lĳke dagbladen waren gevestigd. Vanaf het
Centraal Station: Het Vrĳe Volk, De Tĳd,
De Waarheid, Algemeen Handelsblad, De

Telegraaf, Het Parool, Trouw, het Financi-
eele Dagblad en de Volkskrant. Een boek
vol geschiedenis en anekdotes. Cafés in de
omgeving, met name het roemruchte
Scheltema, spelen een belangrĳke rol in de
vele sterke verhalen.
Er zĳn nog betrekkelĳk weinig collega’s

in leven die nog op de Nieuwezĳds hebben
gewerkt. Van de Volkskrant twee handen
vol. In alfabetische volgorde Adriaan de
Boer, Jan van Capel, Ben Haveman,
Ineke Jungschleger, Victor Lebesque,
Lucy Prĳs, Wim Ruigrok, Martin Ruy-
ter, Richard Schoonhoven en Jan
Tromp. Ze worden al dan niet sprekend of
via foto's (Ruigrok) opgevoerd. De Volks-
knar wordt in het register niet genoemd
maar wel als bron gebruikt.
Lucy Prĳs is een geval apart, ze begon bĳ

De Tĳd en belandde via onder meer de
Volkskrant bĳ Het Parool. Ze is nu onbe-
taald vormgeefster van Argus en heeft ook
het boek grafisch verzorgd.
Het boek Nieuwezĳds, herinneringen aan

een krantenboulevard is verplichte kost
voor elke stadsgids en voor iedereen die
geïnteresseerd is in mediageschiedenis.

Jan van Capel

Stripjournalist Argus krĳgt standbeeld

Cisca Dresselhuys onthult beeld Argus,
pal tegenover het oude Volkskrantge-
bouw. Foto Adriaan de Boer


