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In de Tweede Kamer hebben ze het nu ook door. Dat er iets 
mis is met de ICT bij de overheid.  

Wij wisten het al langer. Hoe vaak lazen 
we niet in de krant dat er iets mis was bij 
de politie, bij de belastingen, bij de recht-
spraak, ja, bij wat eigenlijk niet?

Een goede vriend van mij die de in-
formatica tot in haar grondeloze diepte 
heeft bestudeerd, heeft de overheid vaak 
geadviseerd als er problemen waren met 
de ICT. Hij noemt nooit namen, maar ik 
begreep uit zijn verhalen wel dat het niet 
de ICT was die faalde, maar de ambtenarij. De verantwoorde-
lijke bazen wisten meestal van toeten noch blazen. Ze konden of 
wilden niet ingrijpen. Een fout kon ze hun baan kosten. 

Telkens wanneer ik zo’n kijkje in de departementale keuken 
kreeg, werd het mij droef te moede. Ter verbetering van mijn 
stemming zoek ik in zulke gevallen toevlucht tot de natuur, 
mijn tuin, die voor mij even opwindend is als de ICT, ook een 
systeem, ook moeilijk, al denk je tussen je bloemen en planten 

niet meteen aan de wiskunde waarvan onze beleidsambtenaren 
zo’n afkeer hebben. Ook in de Tweede Kamer zijn ze er niet gek 
op. Het verklaart waarom de politiek zich op het terrein van de 
natuur even achterlijk gedraagt als op het gebied van de ICT. De 
uitstoot van CO2 is zonder kennis van de exacte wetenschappen 
niet te begrijpen.

Ik vergelijk natuur en ICT ook graag met 
taal, ook een hoogst ingewikkelde systeem 
waarin alles met alles samenhangt, ook 
lastig te doorgronden, zou je denken, maar 
nee, hier heeft plotseling iedereen verstand 
van. Politiek en de media rotzooien taalkun-
dig gesproken maar wat aan zonder enig 
benul van de samenhang. 

Een opvallend staaltje van zulk geknoei is 
het modieuze gedoe met beroepsaandui-
dingen voor vrouwen. Een schrijfster moet 

nu ineens schrijver heten, maar een boerin wordt geen boer en 
een voetbalster geen voetballer, verwarrend. 

In de NRC las ik onlangs over een rapster. Een vrouw, maar 
het kan ook een man zijn. Zoek het maar uit.

Ach, zei mijn oude collega Adriaan de Boer laatst tijdens een 
gezellige lunch, ik vind alles best, zolang ze Willeke Alberti maar 
geen Willy Alberti gaan noemen.

Willem Kuipers              wiewiewie.nl

ICT

Ontspannen na de Hel van het Groene Hart
Zoals op bovenstaande foto zag het er vorig jaar uit in de tuin 
van Tjerk Gualthérie van Weezel, na afloop van 120 kilome-
ter fietsend afzien in het Groene Hart. De tocht is een traditie 
geworden. Eerst tien jaar vanuit het huis van John Volkers in 
Waarland, een keer vanaf de krant en zaterdag 15 juni voor 
de tweede keer vanuit Abcoude.
Zie de details op pagina 4

Dit cartooneske zelfportret was onlangs 
onderdeel van een expositie waarop 
Jacques de Jong een hele serie van deze 
werken openbaar liet zien in Raecks Café 
te Haarlem. Alle dertig leden van teken-
vereniging Kring De Acht had hij in deze 
stijl geportretteerd. In elk geval de ope-
ning was een succes.

mailto:volksknar%40gmail.com?subject=
http://www.wiewiewie.nl
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Het is niet mijn gewoonte 
te reageren op journalistieke 
capriolen. Ze bekijken het maar, 

is mijn (slappe) excuus. Zo gaat dat ken
nelijk wanneer je wat ouder wordt. Aan 
de Volkskrant brand ik mijn vingers al 
helemaal niet. Het is de krant waarvoor 
ik van november 1963 tot september 
1996  als sportredacteur heb gewerkt 
en aan die tijd bewaar ik voornamelijk 
goede herinneringen. We hadden toen ik 
vertrok 360 duizend abonnees – dat zijn 
er tegenwoordig aanzienlijk minder, maar 
de krant is volgens mij nog altijd de beste 
van nederland.  Je kunt ook zeggen: de 
minst slechte. Met die krant was ik bij 
wijze van spreken getrouwd. 

Omdat Jacques de Jong het zo vriende
lijk verzocht, wil ik mijn vingers toch wel 
even aan de Volkskrant branden. en dan 
met name aan de filosofie van de sport
redactie. Die verschilt nogal drastisch 
van de mijne. ik en met mij zo’n beetje 
de hele club (Hans van Wissen, Frans 
Ensink, Frans van Schoonderwalt, Ab 
Schreijnders, Joep Verdonck, Ronald  
ten Brink, Cees Zoon) meende dat 

sport in principe een bijdrage behoort 
te leveren aan het lichamelijke en 
geestelijke welzijn van haar beoefenaren. 
Vandaar dat bijvoorbeeld boksen geen 
aandacht kreeg, behalve soms een paar 
regeltjes op pagina 3, een overlijdens
bericht meestal.

niemand heeft mij er ooit van kunnen 
overtuigen dat boksen iets anders was 
dan gelegaliseerde mishandeling. Jammer 
dat mijn opvolgers er anders over denken. 
Het publiek rond de ring geniet ervan 
wanneer mannen, ook vrouwen trouwens, 
elkaar aftuigen. Het is entertainment van 
de bovenste plank. en de Volkskrantlezer 
wordt niet meer buitengesloten. Hij of zij 
wordt eindelijk serieus genomen.

De snelheidssporten waren in onze tijd 
ook zo goed als taboe. Je had natuurlijk 
de tt van Assen en daar werd uiteraard 
verslag van gedaan. Henk Strabbing 
deed dat. Hij was een fan, reed zelf op 
een motor en wist in leven te blijven. De 
autosport ging vrijwel aan ons voorbij. 
strabbing reisde nog wel eens voor een 
reportage naar de nürburgring en de 
lezers namen er, denk ik, kennis van. 
toen niki Lauda bijna sneuvelde, was het 
wel even voorpaginanieuws.

Hard rijden met een racewagen spreekt 
tot de verbeelding, vooral bij jongeren. 

Onlangs werd ik in Haarlem nog bijna 
doodgereden door een flitsende, door 
rood rijdende scooter. Merkwaardig 
genoeg dacht ik op dat moment aan 
Max Verstappen. Hij zat natuurlijk niet 
op die scooter en hij zou waarschijnlijk 
nooit door rood rijden, maar ja, ik zag 
een verband. Vergezocht? Jazeker. Het 

had natuurlijk een beetje met Zandvoort 
te maken, waar volgend jaar weer een 
Formule 1race wordt gehouden. Dan 
kunnen we Verstappen aan het werk zien 
in zijn gestroomlijnde bolide. Wat een 
vooruitzicht!

Jammer dat de sportredactie van de 
Volkskrant zich niet een beetje afstande
lijker opstelt.  Wat heeft de maatschappij 
in hemelsnaam aan wedstrijden tussen 
snelle auto’s? Vroeger droeg de racerij 
nog bij aan technische ontwikkelingen 
van het voertuig, maar nu is het louter 
entertainment. ‘Zandvoort’ gaat heel veel 
geld kosten, heel veel herrie en milieu
schade opleveren en iedereen irriteren die 
niet op razendsnelle auto’s zit te wachten. 
Mij dus ook. Omdat ik oud ben? neen, 
want toen ik veertig jaar jonger was dacht 
ik er net zo over. terwijl ik voor m’n lol 
en voor m’n werk in vlotte auto’s heb 
gereden, zoals BMW, Triumph Spitfire en 
Renault.

Het Max Verstappengedoe staat niet op 
zichzelf. Zodra een nederlandse sporter 
zich boven de middelmaat verheft, slaat 
de hysterie toe. De media roeren gretig de 
trom en de Volkskrant laat zich allerminst 
onbetuigd.  Capriolen zijn het. ik word 
er behoorlijk chagrijnig van. Vooral van 
het vrouwenvoetbal trouwens. een paar 
weken voor het WK verraste de krant 
met een speciale bijlage over het te ver
wachten spektakel. Leuk voor een aantal 
lezers, maar te veel aandacht voor een te 
mager product. 

ik denk eigenlijk dat mijn erfenis door 
Willem Vissers (prima schrijver) en de 
zijnen aardig wordt verkwanseld.

Ben de Graaf

Ben de Graaf

Formule 1, wat heb je eraan? 

Vrouwenvoetbal, boksen, 
Formule 1, voormalig 
chef Sport Ben de Graaf 
moet er nog steeds niks 
van hebben. Op verzoek 
van de Volksknar legt hij 
uit waarom niet.
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Met een impulsartikel in de hand 
wachten in een wemelende Lidl 
in de Amsterdamse Javastraat. 

Dat waarvoor ik kwam, buiten het assorti
ment viel, ging niet op voor de dubbele rij 
bij de kassa’s. Langzaam schoven op de 
band hele bergmassieven naar voren. een 
tikje op mijn schouder, een groet van de 
man achter me. Geen idee.

‘Kijk eens goed.’ 
Frank Naumann, voormalig documenta
list bij de Volkskrant. Aangenomen door 
Jan van der Pluijm, begonnen onder chef 
Hennie van Vught, vastgelopen onder 
diens  opvolger Otto Spronk, zijn dienst
verband beëindigd door Pieter Broer tjes. 
nu oprichter en eigenaar van FnA Ad
ministraties met een bemand kantoor in 
Haarlem maar bij voorkeur werkend van
uit huis, zijn appartement in Amsterdam, 
bij het iJ.

Daar om de hoek spreken we elkaar in 
een volstrekt actueel etablissement: street-
food, eigen merk witbier, huisgemaakte 
granola, vega uitsmijter, géén plastic 
drinkrietjes (‘We use ECO straws’), wel 
onbekrompen hoeveelheden ijs in centi
liters cola waarin de titanic opnieuw 
kans loos is.

Aan zijn geboorteland indonesië heeft 
naumann geen herinneringen. Ook niet – 
Frank was nog geen drie – aan de zes weken 
op de boot vanuit Jakarta. en geen idee van 
welke aankomsthaven. Het gezin telde 
toen vier kinderen, in nederland kwa
men er drie bij. Vader was exKniL, thuis 
spraken ze nederlands. 

in 1958 werd het gezin met tien, twaalf 
andere ondergebracht in een contractpen

sion in Beekbergen. ‘Anders dan bij Mo
lukkers leefde bij ons niet de gedachte dat 
dit tijdelijk zou zijn.’ erna korte tijd een 
vakantiehuisje op de Veluwe, in Deventer 
hun eerste ‘eigen’ huis.

Daar maakte hij de middelbare school af, 
ging vier dagen per week werken op een 
accountantskantoor en volgde op vrij dag 
een studie van het nederlands instituut 
van Registeraccountants. 

in 1974 verhuisde hij naar Amsterdam, 
met een paar vrienden. Hij begon een 
nieuwe hboopleiding aan de Bibliotheek 
en Documentatieacademie. in de week
einden ging het clubje terug naar Deventer 
om te stappen. 

toen hij vier jaar later werd aangenomen 
bij Documentatie zei Van Vught: ‘Jij hebt 
de opleiding, beschouw dit als een tussen
stap.’ Van Vught was degene die uit de sta
pel briefkaarten van puzzelaars de week
winnaars koos van kleine geldbedragen, 
die met naam en woonplaats in de krant 
kwamen. een blinde trekking was het niet, 
vrij van notarieel toezicht droeg hij zorg 
voor  – immers landelijk ochtendblad – 
een eerlijke geografische spreiding over 
de provincies.

Frank was aan het werk toen zijn vrouw 
belde dat ze niet meer thuiskwam. Hij zat 
maanden in de ziektewet, werd in die peri
ode vervangen, kwam er bovenop. 

‘ik was geen geboren documentalist. 
Het was werken bij een veredeld knipsel
archief, als alles maar netjes in mappen 
 werd opgeborgen. Je kon het dronken 
doen, bij wijze van spreken. Het was niet 
helemaal wat ik ervan had verwacht. ik 
heb er een kantoorbaan gehad, maar wel 

op een van de leukste kantoren die ik ken. 
ik heb er toch zeventien jaar gezeten.’ 

Onder Otto spronk werd de afdeling 
wat professioneler, met eerste stappen 
naar microfiches, Atexcomputers en digi
talisering, en de komst van datamanager 
Dorien de Geus. 

spronk, met zijn belangstelling voor, en 
encyclopedische kennis van gewapende 
conflicten, zijn verzameling militaria, 
eigen archiefbibliotheek en historische 
fotocollectie waaruit ook de krant gere
geld putte, veegde tijdens de Golfoorlog 
de leestafel schoon om met Michel Ver
gouwe troepenbewegingen en frontlijnen 
aanschouwelijk te maken. ‘Otto had het 
ver kunnen schoppen in een tvquiz als 
Alles of niets.’ 

in zijn vrije tijd dook muziekliefhebber 
naumann, geen beoefenaar, in het uit
gaansleven. niet langer dat van Deventer, 
in Amsterdam was elk weekeinde meer te 
doen. Club Mazzo, feesten in de kraak
panden van Wyers. Op het werk ontston
den wrijvingen. ‘ik zou veranderd zijn en 
niet meer in de groep passen. ik raakte er 
zelf ook van overtuigd dat de klachten niet 
onterecht waren, dat het aan mijzelf moest 
liggen.’ 

Zijn vertrek was onafwendbaar. ‘ik ga 
niet uit mezelf, dacht ik. Otto legde een 
dossier aan. Ze zaten op een misstap te 
wachten, op meer druppels, ik nam te 
lange pauzes.’

Frank had boekingen verzorgd voor The 
Third Mind, ‘psychopunk, erg alternatief, 
veel in de kraakscene’, reisde mee 
naar België, Frankrijk, Duitsland, 



Geen geboren documentalist, 
zegt Frank Naumann van 
zichzelf. Toch zeventien jaar 
bij Documentatie gewerkt. 
Maar ook geen ICT’er. Na 
een agentschap in de muziek, 
boekhouder geworden. Leuk? 

Na zeventien jaar Documentatie ten slotte boekhouder geworden

‘Het moest wel aan mijzelf liggen’
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Op 21 juni, sterfdag van voormalig chef 
Kunst Jan Paul Bresser, wordt in het 
Venduehuis der notarissen aan de no
belstraat 5 in Den Haag de naar hem ver
noemde persprijs uitgereikt. De prijs is dit 
jaar toegekend aan Maaike Kraaijeveld, 
journalist van AD Haagsche Courant. 

Kraaijeveld is al 45 jaar werkzaam als 
verslaggever in Den Haag. De prijs die zij 
ontvangt,werd vernoemd naar de journa
list, schrijver en dichter Jan Paul Bresser 
die, na zijn tijd bij de Volkskrant, als 
colum nist voor de Haagsche Courant en 
later voor het AD met een poëtische blik 
schreef over Den Haag, de stad waarmee 
hij zich sterk verbonden voelde. 

Aan de toekenning van de prijs is een be
drag van 1500 euro verbonden, ook ont
vangt de winnaar het beeldje De Mus van 
de Haagse beeldhouwer Loek Bos.

naast de Jan Paul Bresser Prijs wordt er 
dit jaar voor het eerst – op dezelfde dag 
in het Venduehuis – een andere journa
listieke prijs uitgereikt: de Hofpas Haagse 
Persprijs. 

Deze prijs zal vanaf volgend jaar de Jan 
Paul Bresser Prijs vervangen. 

Bij die gelegenheid zullen ook de crite

ria voor het winnen van de prijs worden 
verruimd. Ging het bij de Jan Paul Bresser 
Prijs om het ‘mooiste verhaal over Den 
Haag’, bij de Hofpas Haagse Persprijs zal 
de beste journalistieke productie worden 
onderscheiden. Dat kan een mooi ver
haal zijn, maar ook een opzienbarende 
primeur, een interview, een column of een 
serie verhalen waaraan onderzoeksjour
nalistiek ten grondslag ligt.

Als overgang worden dit jaar beide prij
zen uitgereikt. 

Persprijs Jan Paul Bresser
naar Maaike Kraaijeveld

Komend weekeind is er weer de jaarlijkse 
fietstoer van de Volkskrantredactie,  De 
Hel van het Groene Hart  voorheen de 
Hel van Waterland, voorheen de Hel van 
Waarland. Op zaterdag 15 juni om 9.30 
uur worden de fietsers weggeschoten. De 
permanence is traditiegetrouw ten huize 
van de familie Van Weezel, Van Gortel
laan 2, te Abcoude. 

Vanuit dit wonderschone polderdorp 
zal het in koersbroeken gehesen peloton 
vervolgens met een vriendschappelijk 
gangetje slingeren langs al het moois wat 
het Groene Hart zoal te bieden heeft – 
veel groen en weinig stoplichten (en zelfs 
die staan vaak op groen). Halverwege is 
er maaltijd en gesprek. 

Onderweg kunnen de druistige deelne
mers zich nog enkele kilometers in 
het rood rijden, nadat het signaal ‘het 
is koers’ heeft geklonken. Om na het 
passeren van een lijn op het asfalt weer 
de gedaante van sociale renner aan te 
nemen. 

Als wij begin van de middag neerstrij
ken voor bier en chips in de tuin van de 
familie Van Weezel zullen de kilometer
tellers ergens tussen de 100 en 120 kilo
meters hebben bijgetikt.

 De koersdirectie nodigt iedereen van 
harte uit die beschikt over een gemiddelde 
(of betere) conditie en een racefiets. 

Graag even aanmelden van tevoren: 
06 2159 3347

De koersdirectie 
T. Gualthérie van Weezel, P. Klok, 

T. Zaunbrecher

Dene marken. een uitvloeisel was 
de oprichting van Frank naumann 

A rtists Promotions. ‘er kwamen groepen 
bij, Ruggegraat, De Vier Zoons,  neder
landstalig, en Let’s Get Hurt met ga
ragerock. Allemaal voor een cola en een 
frikadel, of hoe noem je dat?’ 

Te veel financiële onzekerheid met een 
eerste dochter op komst. Hij verhuisde 
naar enschede om zich – uit een eU
subsidiepotje – te bekwamen in de infor
matie en communicatietechnologie. ‘ik 
heb vijf jaar in iCtland doorgebracht. ik 
werkte via het detacheringsbureau Bru
nel bij ABnAMRO, de KLM, Pricewa
terhouseCoopers. Maar ik was ook geen 
geboren ict’er.’ 

Hij stond opnieuw op straat, kwam in 
contact met WM Music en belandde met 
FnA Promotions ‘een paar treetjes hoger, 
tegen de subtop aan, clubcircuits en festi
vals bedienen, bands die op noorderslag 
stonden, This Beautiful Mess uit Vlissin
gen en Ginzhu uit Brussel’. 

Zijn toekomst lag toch niet in het onder
brengen van muzikanten. Hij begon boek
houdklusjes te doen als assistent in loon
dienst in Haarlem, werd zelfstandig en 
FnA Promotions werd FnA Administra
ties. Met geleend geld nam hij een kantoor 
over en maakt deel uit van de maatschap 
Hupkens & naumann.

is boekhouden leuk?
‘nee, dat is het niet. Het is een saai 

beroep, maar je bent je eigen baas. Wat 
eromheen hangt is wel leuk, het opstel
len en controleren van jaarrekeningen, het 
contact met de mensen.’

Adriaan de Boer  

Zaterdag: de Hel van
het Groene Hart



Frank Naumann in zijn Haarlemse kantoor.            Foto Jacques de Jong


