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Zin van het leven op de planken
Fokke Obbema (met snor) tussen de
meiden van Wishful Singing. Ze vieren
het begin van de repetities voor een
serie voorstellingen over de zin van
het leven. Die gaan in oktober van
start.
Obbema stapt daarmee in een geheel nieuwe rol als acteur en als dichter. In 2018 schreef hĳ een artikel
over de hartstilstand die hĳ het jaar
daarvoor kreeg en die niet alleen zĳn
leven maar ook zĳn karakter veranderde. Daarop volgde een veelgelezen
serie interviews over de zin van het
leven en een jaar later nog een serie
over een zinvol leven. Beide series
werden in boekvorm uitgegeven. Er
volgden ook lezingen en die leidden
bĳ de zangeressen van Wishful Singing
tot een verzoek om samen met Obbema in het theater op zoek te gaan
naar de zin van het leven. De regie
heeft Saskia Mees.
Obbema: ‘Uitspraken uit de interviews in het boek heb ik omgezet in
gedichten, waar deze goddelĳk zingende zangeressen passende liederen

Foto Wishful Singing

bĳ hebben gevonden. Dat levert een
nieuwe manier op om op de zin van
het leven te reflecteren en die wellicht zelfs te ervaren - filosofisch mu-

Uit de oude doos (11)
aalfouten zĳn van alle tĳden. In de kranten - ook de goeie kom je ze dagelĳks tegen. Waarom? Is er niemand meer
die stukken tevoren nakĳkt en verbetert?
Opvallende nieuweling is het gebruik van de lidwoorden ‘de’
en ‘het’. Voor buitenlanders die Nederlands leren is dat heel
lastig. Maar voor journalisten die meestal een
universitaire opleiding hebben gevolgd, moet
het toch niet zo moeilĳk zĳn? Maar nee, je
leest je ‘het’ katheder waar het ‘de’ moet
zĳn. Of ‘het’ lĳfeigenschap waar we gewoon
waren ‘de’ te schrĳven. Of ‘de’ alias in plaats
van ‘het’ alias. Of ‘de’ gemenebest waar je
‘het’ moet zeggen. Of ‘de’ waas waar je beter
‘het’ kunt gebruiken.
Ook de betrekkelĳke, vragende voornaamwoorden ‘wiens’ en
‘wier’ zĳn een bron van verwarring. ‘Wiens’ hoort bĳ mannelĳke woorden, ‘wier’ bĳ vrouwelĳke of het meervoud van zowel
mannelĳke als vrouwelĳke woorden. Omdat in de kranten het
beroep van een vrouw niet vrouwelĳk meer mag zĳn, een
schrĳfster is een schrĳver geworden, maar vrouwen die om het
hardst op een fiets rĳden, zĳn nog wel steeds ‘rensters’ en
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ziektheater. Spannend! Optreden in
het land deed ik wel vaker, pratend
over mĳn boeken, maar dit voelt als
een nieuw hoofdstuk.’

vrouwelĳke boeren heten in de NRC en de Volkskrant ook nog
steeds boerinnen, kun je zomaar de bizarre constructie tegenkomen dat een vrouwelĳke schrĳver – een schrĳfster – een
‘wiens’ toebedeeld krĳgt terwĳl het ‘wier’ moet zĳn.
Als je geen verstand van taalregels hebt, of ze je niet interesseren, zou ik zeggen, blĳf er dan van af. Of volg een paar lessen
Nederlands.
Je vraagt je af waar al dit geknoei vandaan komt? Ik denk dat
juist universitair (‘hoogopgeleide’) scribenten
er een potje van maken. Is taal voor hen zo
onbelangrĳk geworden? Nee, de voedingsbodem is geërodeerd. Men kent de poëzie, de
sprookjes, de verhalen en de romans in het
Nederlands niet meer – bronnen van taal die
je de meest ongewone woorden en hun betekenis bĳbrengen. Bovendien hebben zĳ – en
met hen het minder gestudeerde deel van de bevolking – hun
moedertaal afgezworen en voor het Engels gekozen, oké, maar
ook in die taal zou je je preciezer, vollediger en welluidender
kunnen uitdrukken als je de sonnetten van Shakespeare hebt gelezen, of Gulliver’s Travels, of Alice in Wonderland, of Under
Milkwood en natuurlĳk het werk van Samuel Beckett.
Willem Kuipers
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Nanda Troost en haar man: 2200 km op de fiets

Heen langs de Rĳn en
terug langs de Maas
en en passant in De Telegraaf
o vermoeiend was het niet, we
doen wel vaker grote afstanden’,
vertelt collega Nanda Troost
(60), net terug van een fietstocht naar
Zwitserland, 2200 kilometer in 21 dagen,
samen met haar man Alan Hyde (63).
Heen ging het langs de Rĳn tot aan Basel,
terug langs de Maas tot Hoek van Holland
en ten slotte naar huis in Amersfoort. Onderweg ‘haalde’ ze De Telegraaf. Correspondent Rob Savelberg wilde weten wat
ze van de lage waterstand vonden.
Nanda: ‘We fietsten langs de Rĳn ter
hoogte van Kaub toen uit een langsrĳdende Duitse auto ineens een Nederlandse
stem klonk. Mag ik jullie even spreken?
Het bleek dat hĳ een verhaal moest schrĳven over de waterstand in de Rĳn. Hĳ herkende mĳ als Nederlandse aan mĳn fietsbroek met het logo van de Volkskrant
erop. Nu heb ik natuurlĳk niet veel verstand van de Rĳn, maar we hadden wel gezien dat bĳ Kaud het water op een kritiek
dieptepunt was komen te staan. We hadden
koffie gedronken op een Nederlandse camping en daar hadden we gelezen dat de
Rĳn nog maar 34 centimeter hoog stond.

‘Z

Misschien moet je daar maar eens kĳken,
adviseerden we Savelberg.
Via hun zoon Luuk in Nederland lazen ze
de volgende dag in De Telegraaf:
‘Dan razen twee wielrenners langs, ploegend door de verschroeiende hitte. Nanda
Troost (60) en Alan Hyde (63) rĳden van
Amsterdam naar Basel, langs de lange rivier. “De veerboot bĳ het douanehuisje op
het eilandje bĳ Kaub kon nog net varen”,
vertelt de bezwete vrouw in geblokt
Mondriaan-tenue.’
Nanda: ‘Gelukkig stond er geen foto bĳ,
met mĳn roodbezwete kop.’
Het volgende toeval overkwam ze in Basel, in het Kunstmuseum. ‘Een geweldig
museum met onder andere werk van Picasso en El Greco. Daar zagen we plotseling kunstcollega Erik van den Berg. Hĳ
was daar met een vriendin die archiefonderzoek deed naar componist Louis Andriessen. Wel gek, bĳ de krant had ik weinig contact met hem, maar daar gaf die
ontmoeting me toch een vertrouwd gevoel.’
Na Basel reden ze naar de oorsprong van
de Maas, ‘een putje waar wat nattigheid uit
komt’.
‘Ik fiets veel. Vroeger ben ik al eens met
mĳn man vanaf noordelĳk Denemarken
naar huis gefietst. Samen met Alan ook
naar Praag en Hamburg. Vorig jaar was de
Po in Italië het doel. Het idee om langs de
Maas te fietsen kwam bĳ mĳ op tĳdens coronatĳd toen we een rondje Nederland deden. We kwamen langs prachtige stukken
Nederland. Alan kwam vervolgens met het
voorstel om heen langs de Rĳn te gaan en
terug langs de Maas. Dat hebben we dus
gedaan. We hadden weinig bagage, reden
niet snel, honderd of honderdvĳftig kilometer per dag, gemiddeld twintig kilometer per uur. Dus we waren per dag zo’n zes
uur onderweg. Vanwege de hitte vertrokken we vaak al om zeven uur.

Knipsel uit De Telegraaf.

‘Wat ons in Noord-Frankrĳk tegenviel,
was dat in vele dorpen alle cafés en restaurants dicht waren, allemaal! Vakantie.
Geen kop koffie te vinden. Snel naar België.’
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Nanda Troost met bezweet gezicht aan
het eind van haar trip. Foto Alan Hyde

Half september gaat Nanda beginnen als
woordvoerder van het Centraal Bureau
Rĳbewĳzen. ‘Dat bureau is er ook voor de
uitgifte van vaarbewĳzen en vliegbrevetten, dat wist ik niet.’ Het is haar vierde
werkgever sinds zĳ in 2018 de Volkskrantredactie verliet. Eerst naar ouderenbond
Anbo, vervolgens als medewerker van
GroenLinks in het Europarlement, toen
naar ’s Heeren Loo, zorgaanbieder voor
mensen met een beperking. En nu het
CBR, met als hoogste baas Alexander
Pechtold.
‘Het gekke is dat ik gevraagd ben. Dat
komt ook door mĳn uitgebreide netwerk.
Veel mensen kennen me. Mĳn baan bĳ
’s Heeren Loo was natuurlĳk prachtig,
maar het werd toch weer tĳd om verder te
kĳken. Bĳ het CBR word ik woordvoerder, dat is toch weer iets anders dan public
relations. Ik wil de mooie kanten van een
bedrĳf vertellen, maar de minder mooie
evengoed – die moet je minimaal kunnen
uitleggen. Destĳds vond ik het doodeng
om bĳ de Volkskrant weg te gaan, maar ik
ben steeds goed terechtgekomen. In mĳn
hart blĳf ik journalist. Wat ik mis, is het
gemeenschapsgevoel. Dat kwam weer even
boven toen ik Erik van den Berg tegenkwam.’
Jacques de Jong

Tuur Decabooter: racen voor het hele concern
‘Ooit begonnen om de medewerkers van
verschillende titels van DPG Media dichter bĳ elkaar te brengen, maar na elf edities een asociale, keiharde strĳd om de
overwinning.’ Zo begon Pieter Klok zĳn
speech na de finish van de Tuur Decabooter Memorial, zaterdag 3 september in de
Vlaamse Ardennen. Iedereen moest erg
lachen, maar toch schuilt hier de waarheid.
De eerste tocht werd elf jaar geleden georganiseerd door Pieter Klok en Bert
Wagendorp. Er deden vĳftien Volkskrantcollega's aan mee. Kobbegem - Zottegem - Kobbegem. Noch Kobbegem
noch Zottegem lag in het parcours, maar
het klonk goed. Parĳs - Roubaix start ook
niet in Parĳs, aldus Bert. We dronken na
de eerste editie een biertje in het café van
Tuur Decabooter. Ooit was hĳ winnaar
van de Ronde van Vlaanderen. Hĳ zou
voortaan het startschot geven.
Maar niet lang daarna, in 1912, viel hĳ
langs de Schelde dood van zĳn fiets. Vanaf toen kreeg de ronde zĳn naam.

Een bewegwĳzerd deel
van de klassieke Ronde rĳden elk jaar heel veel collega's, van De Gelderlander tot de Deense Berlingske, van marketing tot IT,
iedereen in een ander
DPG-Mediashirt. Tachtig
of 120 kilometer, met 1267
hoogtemeters, inclusief de
Muur van Geraardsbergen.
De lunch was op de Muur:
66 borden spaghetti, 15 liter cola, vier bier.
Van de Volkskrant deden mee Janet van Toor
(met zus Ellen), Simme
Volkers, Marieke Mon- Pieter Klok tĳdens de prĳsuitreiking.
den, Pieter Klok, Philippe Remarque, Tjerk Gualthérie van
ste vrouw. Het weer was geweldig, de
Weezel, Hans Ariëns, Michael Persson,
sfeer perfect. We lagen ver voor op het
Erik van Lakerveld - en Annemieke
snelste schema, want het ging er inderJansen in de volgwagen.
daad wel een tikkie harder aan toe dan elf
Bĳ het bier in Zegelsem reikte Pieter de
jaar geleden.
prĳzen uit: van mooiste kuiten tot de snelJanet van Toor

Sander van Walsum exposeert stadsgezichten
Sander van Walsum (64), verslaggever/commentator bĳ de
Volkskrant, exposeert voor de derde keer als kunstschilder in
Kunstcentrum Haarlem. Zes van zĳn schilderĳen hangen op de
expositie ‘Stad van de verbeelding’.
Zes Haarlemse kunstenaars verbeelden hier de stad Haarlem
vanuit verschillende standpunten en met verschillende technieken, sommigen op computer of iPad, anderen ook met fotografie.
Van Walsum werkt met verf en kwast. Hĳ exposeert met nieuwe
beelden van ongebruikelĳke plekken. ‘Ik probeer een stadsgezicht
weer te geven met zo min mogelĳk details. Vroeger probeerde de
kunstacademie mĳ van het figuratieve werk af te helpen, het
moest allemaal abstract. Ik ben mĳn eigen weg maar gaan volgen.’ Zĳn werk is tot en met 22 oktober te zien.
Op de foto Sander van Walsum (ondanks een wat broze conditie) op de expositie tegen de achtergrond van eigen werk.
Foto Jacques de Jong

Soepkip
en soepkip was legkip. Weinig Nederlanders halen een
soepkip in huis. Voor soep. Liever kopen we kippensoep
uit een fabriek. Maar de industrie verwerkt lang niet alle
soepkippen die in Nederland worden geslacht.
Veel soepkippen worden ingevroren en in vriescontainers naar
Afrika gevaren.
Dat moet niet, zeggen internationale welzĳnsorganisaties die
ngo’s worden genoemd. Europa en Brazilië dumpen kip in Afrika zodat Afrikaanse kippenboeren niet kunnen rondkomen. Wat
ngo’s beweren wordt overgeschreven in kranten. Zonder dat de
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journalist van dienst er eigen werk van maakt. Zo wordt het
verschil verdonkeremaand tussen legkippen en vleeskippen.
Een verslaggever, niet voor een krant, maar voor een tv-programma, volgde een vriescontainer vol soepkippen naar Togo,
midden West-Afrika. Bĳ aankomst en lossen ontstond opwinding in de hoofd- en havenstad Lomé. Binnen 24 uur was de
container leeg verkocht en zaten niet veel later alle kippen in
een soep.
Verslaggever vroeg naar pluimveehouders. Hĳ wilde gedupeerde autochtone kippenboeren ontmoeten. Die waren er
niet. Op een vrouw na, met een legkippenhouderĳ, opgezet
met royale ontwikkelingshulp. En met kippen die zichtbaar
ernstig leden. Bekjes permanent wĳd opengespreid. ‘Hittestress.’ Het is heet bĳ de evenaar. En wie in Togo een stresskip
wil voor de soep: zelf slachten.
Wouter Klootwĳk
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Wat is er
met de koppen
aan de hand?
Hiernaast een aantal koppen uit
de krant van zaterdag 10 september, Ten Eerste.

ET AANTAL koppen en intro’s met een vraagteken erin is, ook in
de Volkskrant, opvallend. Koppen als volzinnen eveneens. Om
nog niet te spreken van de (vaak zouteloze) woordgrappen, met
name in de V. Volgens kenners is dat sinds vier jaar aan de gang. Voor
die tĳd waren vragende koppen in de Volkskrant domweg verboden. Immers, de krant moet de lezer antwoorden bieden, geen vragen voorleggen.
De woordgrappen waren al een tĳdje taboe, sinds de ‘box’ rechtsboven in
de voorpagina was afgeschaft. ‘Sigaar in trek’ was bĳna voorspelbaar als
de tabaksindustrie weer eens winst had gemaakt. Of ‘Koninklĳke Zout
flauw’ als de koers van de aandelen was gezakt.
Het was liefhebber en verzamelaar van krantenkoppen Rutger de Quay
ook opgevallen, blĳkens een artikel in vakblad Villamedia. In zĳn studie
journalistiek in Tilburg was er weinig aandacht aan besteed: kort, krachtig, zakelĳk, feitelĳk moest een kop zĳn. Bĳ de Volkskrant direct, actief,
nooit ‘niet’ in de kop, werkwoord ‘zĳn’ en vervoegingen konden eruit,
enzovoort. Kortom, als een kop aan alle regels moest voldoen, was er eigenlĳk geen kop te maken. Toch lukte het altĳd.

H

De digitale krant heeft kennelĳk invloed gehad op de koppenkoerswĳziging. GerBen van ’t Hek, adjunct-hoofdredacteur bĳ Mediahuis Regionaal vertelt het in Villamedia. Een groot deel van de abonnees leest de
krant vanaf de telefoon. Op zo’n klein scherm zie je alleen de kop en de
foto. ‘Daarom moet je de lezer iets meer prikkelen en teasen.’ De redactie
ontdekte dat langere koppen meer bezoekers trekken.

Hĳ noemt de Volkskrant als voorbeeld. ‘Soms zitten er koppen van wel
drie regels in. Dat was een paar jaar geleden echt ondenkbaar. Lezers consumeren zo veel nieuws dat zo’n ouderwetse, korte krantenkop de aandacht niet meer trekt.’
Een redactie bĳ DPG Media kan op de site ook meteen controleren welke kop het meest wordt aangeklikt uit een keuze van bĳvoorbeeld drie.
De meest gekozen kop is dan snel definitief gemaakt. De redactie kan ook
onmiddellĳk zien welk stuk het meest wordt gelezen.
Volgens Van ’t Hek werkt een vragende kop goed, ‘al is het geen wetmatigheid’. Zĳn redactie had dat uitgeprobeerd met online artikelen.
‘Door veel te testen, ontdek je wat wel en niet werkt.’ En een woordgrap
lĳkt het ook goed te doen. Verzamelaar Rutger de Quay dacht aanvankelĳk dat De Telegraaf het alleenrecht had. ‘Maar in de afgelopen jaren viel
mĳ steeds meer op dat ook andere kranten en nieuwsmedia ‘de krantenkop met een knipoog’ omarmen. Zelfs chique kwaliteitskranten halen hun
neus er niet meer voor op.’
Intussen krĳgt bĳna elk achtergrondverhaal in de Volkskrant een vragende kop, dan wel intro. Die geeft dan het onderwerp aan, met het antwoord kun je alle kanten op. In Ten Eerste van zaterdag 10 september:
Wat gaat u merken van dit zorgakkoord? Wat is dat toch met die Schotten
en hun Queen? Wat gebeurt er met de Duitse kerncentrales? Wat willen
de inwoners van probleemwĳk Botkyrka zelf?
Altĳd bruikbaar: ‘Wat is er aan de hand?’
Jacques de Jong

Meer affiches:
Wibo en Opland
Op zoek naar meer oude
affiches (zie ook vorige
nummers) stuitte Adriaan de
Boer op deze met de hand
getekende exemplaren.
Wenig tekst, we weten alleen
dat deze affiches zĳn
getekend door Wibo (Wim
Boost) en Opland (Rob Wout).
Tussen ‘70 en ‘80.
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