
Katheder
H ET lĳkt erop dat we in Nederland de strĳd tegen

onzorgvuldig of foutief taalgebruik hebben opgegeven. Niet
iedereen legt zich daarbĳ neer. In de Volkskrant verzet de
thrillerauteur René Appel, die vooral ook taalkundige is, zich
tegen het verkeerde gebruik van het wederkerend
voornaamwoord. Zich, dan weer wel,
dan weer niet. Zich beseffen, zich
irriteren - dat werk, we zĳn de weg
kwĳt.
Appel vermoedt – en dat vond ik

opvallend – een Amerikaanse invloed.
Dat is koren op mĳn molen want ik
beweer al jaren dat het Amerikaans het
Nederlands aantast, niet zozeer op het
niveau van woorden en uitdrukkingen, alswel in zĳn
dieptestructuur. De taal wordt letterlĳk uitgehold.
In dezelfde Volkskrant schrĳft Ariejan Korteweg het katheder,

hoewel iedereen die weleens wat gelezen heeft, met de bĳbel
is opgegroeid, of zich het blad van de vrĳdenkers in Nederland
herinnert – De Katheder – weet dat dit het verkeerde lidwoord
is. Hĳ verwart de katheder met het katheter, het buisje
waarmee dokters het overtollige vocht uit zieke, door corona
vergiftigde lĳven laten afvloeien.

Maar, let wel, er zĳn taalfouten en taalfouten. Zo’n fout als
van Ariejan is gewoon suf, de fouten die René Appel signaleert
zĳn ernstig omdat ze de betekenis van wat er gezegd wordt
ondergraven. Het zĳn symptomen van een taalziekte die in een
onontwarbaar abracadabra kan eindigen. Of – en dat vind ik
interessant – het zĳn tekens van de creolisering die veel talen
als gevolg van kolonisatie en dekolonisatie in het recente
verleden te zien hebben gegeven.

Omdat wĳ óók gekoloniseerd zĳn, door
Amerika – en gekoloniseerd blĳven zolang
we de jeugd met Amerikaanse fastfood
vetmesten – maar ook zélf kolonisatoren
waren, zal het Nederlands niet aan
creolisering ontkomen. In de jaren
tachtig van de vorige eeuw werd ik op
het verschĳnsel gewezen door Breyten

Breytenbach die zich fel tegen de Apartheid had verzet en net
als Nelson Mandela lang in de gevangenis had gezeten. Toen ik
zei dat Nederlanders zich nog steeds door hun taal met Zuid-
Afrika verwant voelden, zei hĳ: ‘Dat is een misverstand. Het
Nederlands is een Germáánse taal, het Zuid-Afrikaans een
creoolse.’
Zo kunnen talen je dingen vertellen die je zelden hoort.

Willem Kuipers wiewiewie.nl

H et klopt nog, hoor, het vitale hart van
de Volkskrant, waar het nieuws

binnenkomt, de verhalen, de foto’s, de
analyses en commentaren, en dit alles
wordt verwerkt tot een krant die de lezer
informeert maar niet meer dan nodig de
stuipen op het lĳf jaagt. Maar het klopt
anders, stiller. Corona ontwricht ook het
sociale bouwwerk van de krant.
Wie nu bĳ ons binnenloopt, zou zweren

dat we een pesthekel aan elkaar hebben.
Iedereen zit zo ver mogelĳk bĳ elkaar
vandaan – en van elkaars mogelĳke
ziektekiemen.
Iedereen, dat is dus bĳna niemand. De

hoofdredacteur is present, chefs van
cruciale deelredacties, een avondtikker
van Binnen- of Buitenland, soms iemand
van beeld of graphics, wat eindredac-
teuren en vormgevers, een internet-
ploegje. Als we met meer dan vĳftien zĳn
is het veel.
De rest werkt op afstand, om huivering-

wekkende reportages te schrĳven, nuchter
de cĳfers te verzamelen, interviews af te
nemen met nabestaanden of elkaar
tegensprekende geleerden. Zĳ doen het
heldenwerk.
Onze coronaspecialist heeft amper een

minuut vrĳ: al op zaterdagochtend belt hĳ

wetenschappers over de laatste inzichten.
Vanuit zĳn bed.
‘Dan willen wĳ ook in onze pyjama naar

de krant kunnen komen’, grapten we twee
weken geleden nog. Maar ook de humor
is anders geworden, serieuzer. Nu hoor je
een collega galmen, op de wĳs van de
Supremes-hit: Stop! In the name of the
anderhalve meter!
Zelfs de mailbox is zĳn oude zelf niet

meer. Vroeger – drie weken geleden –
werd de zakelĳke correspondentie afge-

wisseld met berichtjes over taart bĳ de
koffieautomaat of gevonden leesbrillen.
Vorige week kwam er een schrĳven van

de bedrĳfstop, met als bĳlage een brief
waarmee we in geval van een ‘verdere
verscherping van de maatregelen vanuit
de overheid’ kunnen ‘aantonen dat
verplaatsingen in het kader van jouw
werkzaamheden noodzakelĳk zĳn’.
Het lĳkt wel verdorie wel oorlog.

Cecilia Tabak, eindredacteur

‘Alsof we een pesthekel aan elkaar hebben’

Eenzame verslaggeefster in een verlaten redactiezaal. Foto Cecilia Tabak

mailto:volksknar@gmail.com
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Peter van Bueren in gesprek met Jan Bank, in Scheltema. Foto Wim Ruigrok

PETER VAN BUEREN leerde ik
kennen in 1960. Hĳ was in
Amsterdam voor een studie in de

politieke wetenschappen en meldde zich
voor de katholieke studentenvereniging
Sanctus Thomas Aquinas. Hĳ werd
ontgroend en op een of andere manier was
aan hem het feit blĳven hangen dat hĳ
zeven zusters had. De ‘feut’ Van Bueren
bleek journalistieke ambities te koesteren.
Het duurde niet lang of hĳ werd
studentencorrespondent van het
katholieke dagblad De Tĳd. Was hĳ
daarin bekwaam – en dat was hĳ – dan
wenkte in die jaren een journalistieke
carrière.
Hoofdredacteur-directeur van De Tĳd

was toen Wilberd van der Kallen. Deze
weigerde Peter een vaste betrekking, om-
dat hĳ kort na zĳn aantreden in militaire
dienst was weggestuurd vanwege S-5,
‘geestelĳke onevenwichtigheid’. De
hoofdredacteur die hem opvolgde, Joop
Lücker, zag een talent in hem en bezorgde
hem een vaste baan; hĳ betaalde diens
salaris uit eigen zak.
Bĳ De Tĳd begon Peter over film te

schrĳven en ook over kleinkunst. In die
periode werd hĳ ook de mentor van
aankomende journalistieke talenten zoals
Paul Witteman, Jan Tromp en Suzanne Piët.
Najaar 1973 ontmoette ik in de tram

Peter met zĳn toenmalige, zwangere

vrouw Truusje Middelhoff. Ik maakte een
overstap van de Volkskrant naar de
universiteit en liet hem weten, dat mĳn
functie - tv-recensent - vacant zou wor-
den. Hĳ kon zichzelf daar parkeren, totdat
de filmredacteur Bob Bertina met pen-
sioen zou gaan.
Peter heeft in 1974 die uitdaging

aangenomen. Hĳ werd bĳ de Volkskrant
tv-recensent en na drie jaar filmredacteur.
Over zĳn trefzekere oordelen schreef Bor
Beekman in de krant een even trefzekere
necrologie.
Peter vermeed het filmparadĳs van

Hollywood en was een bekwame gids in
de opleving van de filmcultuur in Europa
in de jaren zestig en zeventig. Hĳ vond

daarbuiten leergierige filmers in Armenië
en grote talenten in Zuid-Korea. De
stelligheid van zĳn oordelen bezorgde
hem waardering maar ook conflicten met
Nederlandse filmers. In 2014 was hĳ een
halve eeuw filmjournalist en werd hem de
Louis Hartlooper Prĳs toegekend.
Peter nam nooit een blad voor de mond.

Dat heeft hem tenslotte in conflict ge-
bracht met collegae op de krant. In 2002
zag hĳ zich zelfs gedwongen tot een
‘vrĳwillige uittreding’ (vut) als 60-jarige;
een compromis na een hardnekkige strĳd.

Theo van Gogh, die hem het
voorvoegsel ‘kapelaan’ had bezorgd,
concludeerde toen, dat de krant zonder de
recensies van de kapelaan over
belangrĳke nieuwe films ‘een armere
Volkskrant’ is.

Zĳn katholieke jeugd in Haarlem heeft
sporen nagelaten. Peter groeide op in een
groot gezin met een vader, die een
leidinggevende functie had in de zeer
katholieke boekhandel Coebergh en in
rechtzinnigheid de opvoeding bepaalde.
Zĳn enige broer pleegde zelfmoord. Een
jaar later stierf zĳn vader met achterlating
van een groot gezin, dat zich moest zien
te redden, en een buitenechtelĳk kind.
Peter volgde in Haarlem het Triniteits-
lyceum, dat geleid werd door paters
augustĳnen. Dat het naar algemene op-
vatting een goede school was, mocht in
zĳn bĳzĳn niet al te zeer worden
benadrukt. Hĳ oordeelde ook buiten de
bioscoop in uitersten.
Veel aan Peter was buitengewoon. Zo

ook zĳn ziektegeschiedenis. Hĳ trotseerde
de prognoses en hield het nog vier jaar
vol. Ook op zĳn sterfbed kreeg hĳ de
liefdevolle aandacht van zĳn twee
dochters en twee kleinkinderen.

Jan Bank

Ineke Jungschleger schreef een afscheidsbrief, die Peter helaas niet meer
bereikte. Postuum op deze plek.

IK wou je al eerder bedanken voor dat pak kopĳpapier waarmee jĳ 46 jaar geleden
bĳ mĳ in de Valeriusstraat voor de deur stond. Jĳ hebt me het opstapje gegeven om

terug te komen bĳ de Volkskrant door me te vragen als tweede televisie-recensent,
naast jou. Ik geloof dat Han van Gessel het bedacht had, met hem had ik al
samengewerkt voordat ik wegging bĳ de krant, in ’68.
Jĳ kwam bĳ mĳ thuis om kennis te maken. Dat bespaarde mĳ de moeite van een
oppas regelen voor mĳn kinderen, die toen nog maar kort geleden uit Korea bĳ ons
waren gekomen.
Ik dacht dat het een sollicitatiegesprek zou zĳn, maar dat pak kopĳpapier dat je me

aanreikte, sprak voor zichzelf: begin maar.
De herinnering aan onze kennismaking, die lachende kop van jou met dat enorme

pak Volkskrant-papier er onder, staat als een dierbare dia in mĳn geheugen.
In het begin van dat spannende tegen de klok op kĳken en schrĳven is er sprake van
geweest dat de chef Nacht mĳ eruit wou gooien omdat ik op het allerlaatste nippertje
(of nog later) doorbelde, maar jĳ hield mĳ de hand boven het hoofd en gaf me tips
om het schrĳven zo in te richten dat ik alleen als een laat programma bĳzonder de
moeite waard was, daar nog een alinea voor open hield.
Kortom: jĳ bent een topcollega voor mĳ geweest op een ingewikkeld moment in
mĳn leven. Dat wou ik je even zeggen. En verder heb ik natuurlĳk ook heel veel met
je gelachen.
Salut, Ineke Jungschleger

‘Veel aan Peter was buitengewoon’
Peter van Bueren kondigde in de
vorige Volksknar zĳn dood aan.
Enkele dagen later overleed hĳ.
Collega Jan Bank herinnert zich hem
als een eigenzinnige collega.
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OOST WEST, THUIS BEST

Hoe overleven we de corona-crisis
De serie over het thuiswerken
van collega’s in het vorige
nummer kreeg zoveel bĳval
dat we er ook in dit nummer
nog enkele pagina’s aan wĳ-
den. Nog niet eerder kregen
we zo veel reacties. De ouwe
knarren blĳken nog altĳd
nieuwsgierig naar elkaars doen
en laten

Sinds mĳn moeder op 12 maart
overleed ben ik niet meer op de
krant geweest. Vanwege de
begrafenis en de nasleep daarvan
uiteraard, maar ook omdat ik al
twee maanden een nare hoest heb.
En aangezien dat toch verdacht is,
blĳf ik thuis. Afgelopen dagen thuis
gewerkt aan eindredactie V. De oude
tv van mĳn moeder in gebruik
genomen als (noodzakelĳk) tweede
scherm. Onder de pols een stapel
theedoeken tegen de direct
opspelende rsi-klachten.
Het is stil in Castricum, ik mis de
747's die richting Polderbaan glĳden.
Veel ander gevogelte: een fuut in de
vaart, aalscholvers en tegen de
avond een jagend ĳsvogeltje, de
fraai gevederde Stealth - dat alles
vanuit de keuken en het dakterras te
bewonderen. Onnodig te zeggen wie
en wat ik mis. Maar als het moet,
houd ik het hier - mits gezond- nog
een tĳd uit. En het moet.

Arno Haĳtema

Op de eerste lentedag begon het. Rond een uur of vĳf. Vanachter het
schilderĳ klonk luid en duidelĳk een bromtoon. Lia en ik keken elkaar aan.
Hoorden we het wel goed? Er lopen geen leidingen in de bouwmuur. Wel een
paar meter naar links, maar dat kon het niet zĳn. We schoven wat met het
schilderĳ van onze oud-opmaker Jos Schimmer. Hielp niet. Jos stuurt een
boodschap vanuit het hiernamaals, riep mĳn vrouw met veel ironie in haar
stem. Na nogmaals het schilderĳ, waaraan wĳ beiden erg gehecht zĳn, heen
en weer te hebben geschoven hield de bromtoon op. De volgende dag rond elf
uur wederom een intense bromtoon. In het trappenhuis, waar een groter werk
van Jos hangt, bleef het stil, net zoals de dag ervoor. Ik propte een bĳsluiter
tussen de muur en het schilderĳ en wat gebeurt er? De bromtoon viel weg.
Lia en ik zĳn met vragen blĳven zitten.
We hadden in Valencia moeten zĳn. Die trip ging mooi niet door, daar zitten
we niet mee. We missen ons filmhuis, het theater en ons favoriete restaurant,
maar daar valt voorlopig mee te leven. We kunnen nog steeds fietsen,
wandelen, klussen en boodschappen doen. Lezen doen we al jaren heel veel.
Maar griezelig vinden we het wel. De buurtapp draait overuren. Dat is wel
eens anders geweest. Maar wel zo geruststellend nu.

Cees Gloudemans

Opgesloten in de tuin in Vorarlberg
werk ik op mĳn laptop aan mĳn
online handel in kunst en design
artofvintage.nl. Dat ging al moei-
zaam maar nu lĳkt het over en uit. Ik
verkocht voor 90 procent in het
buitenland maar het buitenland is op
het moment verder weg dan ooit.
Ik woon deels in Haarlem maar de
meeste tĳd op de grens van
Oostenrĳk en Zwitserland. Voor de
liefde. Reed elke maand een keer
heen en weer. Nu zal ik hier de
komende tĳd moeten blĳven. De
situatie is hier even ellendig als in
Nederland maar het weder is veel
beter. Gelul over mooi weer vond ik
vroeger onzin en nu begin ik er al
zelf over. Frank van Workum

https://www.artofvintage.nl
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Een van de onaangenaamheden
tĳdens een virus zĳn de boze dromen
‘s nachts. De slaapverdrĳvende
nachtmerries die de koortsende mens
tot wanhoop drĳven en bĳ daglicht
vragen oproepen waar die nach-
telĳke waanzin vandaan komt. Zoals
deze: Het is (waarschĳnlĳk) zondag-
avond en ik ben de enige (?) opmaak-
redacteur van dienst. De een na de
andere eindredacteur komt met zĳn
of haar wensenlĳstje voor een
pagina. Tot mĳn ontsteltenis laat het
redactie-opmaaksysteem het totaal
afweten; letterkorpsen veranderen
voortdurend, paginastramienen
schuiven door elkaar heen,
kolommen schieten uit het grid en
tot overmaat van ramp is er geen
systeemdeskundige te bekennen.
Naarmate de deadline nadert neemt
de stress epidemische vormen aan.
De verlossing komt als ik het plafond
van mĳn slaapkamer weer herken.

Ronald Visser

Hoe ik in viruscrisistĳd het weinig
aantrekkelĳke dolce far niente onderga
en bestrĳd? Een kleine greep: met mĳn
bĳna 75-jarige sleetse benenwagen
dagelĳks afdalen naar de diepste
krochten van de historierĳke binnenstad
van Hoorn, al doende somtĳds struikelen
over versleten stoeptegels en vervolgens
plat op mĳn bek gaan, vurig hopen dat
mĳn geliefde Superboeren dankzĳ het
ronddolende virus automatisch
promoveert naar de eredivisie, passievol kibbelen met mĳn lieftallige
levensgezellin, urenlang met gespitste oren luisteren naar nieuwszender NPO1,
Spotify afstruinen op zoek naar meesterwerkjes van Bach, Mozart, Beethoven,
Gounod, Ravel, Offenbach en Heino en De Spelbrekers (?), op mĳn iPad
onderdanige fans van W-A von Amsberg mild bespotten, columns in de veruit
beste krant van het land lezen en herlezen, op zĳn tĳd tukjes doen, et cetera.

Martien Schurink

Nog geen zes maanden geleden, in
het geliefde Italië naast een van de
kleindochters. Nu heimwee en grote
bezorgdheid. Ons dorp is zwaar
getroffen door het onheil en lĳkt
voor lange tĳd niet meer bereikbaar.

Willem Beusekamp

Binnen zitten valt me moeilĳk en ik moet mĳn conditie op peil houden, want
geen fitness of tennis meer. Vandaar elke dag twee uur wandelen in de
duinen. Tegelĳkertĳd ben ik bezig met een nieuw fotoproject: Dood Hout.
Godallemachtig wat een hoop dood hout overal. Fascinerend!
En dan doe ik uiteraard de Volksknar nog, als ik binnen zit. Jacques de Jong

Onze kinderen letten extra op ons. Nu
wordt duidelĳk dat de fase is aan—
gebroken dat zĳ voor ons zorgen, in
plaats van andersom.
We mogen, kortom, geen boodschappen
meer doen. Nu hebben wĳ in ons pand
ook een schat van een buurvrouw die
ons lĳstje meeneemt als zĳ toch naar
de winkel gaat
En dan is er nog dat prachtproject van
een aantal kleine biologische bedrĳven
die – op initiatief van de worstmakers
Brandt en Levie en restaurant Instock –
een doos aanbieden vol groente en
fruit, melk, yoghurt, eieren, brood,
ontbĳtgranen en de lekkerste worsten,
per elektrisch vervoer thuis afgeleverd.
Daar smullen wĳ risicogroepers dagen
van.
Zo komen wĳ het coronatĳdperk wel
door.

Bert Steinmetz



Onzinteksten lezen van een kwakzalver, van klassiek
homeopaat, vaccinhater tot astraal genezer, voor een
stuk op de website van de Vereniging tegen de
Kwakzalverĳ, een tĳdrovende hobby. Werk zat.
Kaj Alexander de Vries met een praktĳk in Leusden is nu
aan de beurt, voor de rubriek Kwakzalver van de Maand.
Hĳ noemt zich schimmeldokter, is loodgieter/lampen-
verkoper van origine en meent dat schimmels de oorzaak
zĳn van alle gezondheidsellende.
Vanmiddag kratjes sjouwen bĳ de voedselbank Zeist; hier
hebben 130 gezinnen wekelĳks een voedselpakket nodig.
Mĳn gezondheid is oké.

Broer Scholtens



Mĳn tv-werk gaat gewoon door. Door zieke collega’s soms zelfs meer dan
normaal. Deze Oude Knar ziet zĳn uiterste houdbaarheidsdatum opschuiven
door de introductie van Op1. Nederland hunkert naar informatie over Corona.
De kĳkcĳfers gaan door het dak. De meeste mensen komen naar de infor-
matieve programma’s van de Publieke Omroep. Dat is bĳ groot nieuws nooit
anders geweest. Ik herinner me hetzelfde mechanisme tĳdens Golf- en
Irakoorlog, 11 september en de Amerikaanse verkiezingen.
Privé: Twee van de drie kinderen (wonend in Malmö en New York) zĳn
intussen thuis in Utrecht. Onze dochter blĳft in San Francisco. Ze wil liever
niet reizen. We zĳn allemaal gezond en zonder klachten. De Utrechtse
binnenstad is onwerkelĳk stil. De ‘cabin fever’ heeft (nog?) niet toegeslagen.
Uit de keuken klinkt de dringende aansporing: ‘Kom je nou nog
rummikubben?’ Charles Groenhuĳsen


