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Onderhoudsvriendelĳk
Heb je eenmaal een hekel aan bepaalde woorden of
uitdrukkingen dan kom je er niet meer vanaf,
is mĳn ervaring. Soms nader je het moment
dat je iemand die ze gebruikt, het liefst een
dreun voor z’n kop zou geven.
Maar dat kan natuurlĳk niet. De makke van

je taalgevoeligheid is juist dat je te doen
krĳgt met zulke sprekers en schrĳvers.
Neem woorden als single, kids of partner.

Vooral dat laatste. Krĳg je een brief van de gemeente en
vragen ze naar je partner. Je partner. Godsammekrakepitte.
Bedoelen ze je levensgezel, je wederhelft, je verloofde, je
liefste, de moeder van je kinderen, het dierbaarste wezen dat
ooit haar welgevormde voeten op Gods aardbodem heeft gezet?
Partner. Als ik het woord hoor, zie ik overspannen employés

voor me die op aanwĳzing van hun partner de tuin met tegels
onderhoudsvriendelĳk maken. Onderhoudsvriendelĳk. Ook zo’n
woord.
Nog erger kolkt het in mĳ als ik op wrakke constructies stuit

als het alomtegenwoordige over hoe. Hĳ vertelde over hoe hĳ
zich had misdragen.
Over hoe.

Rot toch op met je over hoe: laat je volzinnen als kinderen
lopen, steppen, dansen, spartelen en duikelen zoals in het
proza van Remco Campert toen hĳ nog zonder stok zĳn omme-
tjes in mĳn buurt kon maken.

Nee, muzikaal mag het niet meer wezen.
Geen poëzie. Voor generaties schrĳvers was
dát het ideaal: zo schrĳven dat het klónk, met
een beat die zelfs in de botten van schuife-
lende oudjes doortrilde.
Mooie zinnen.
Wat is er toch gebeurd met ons zo
welluidende Nederlands. Zĳn het die Amerika-

nen weer?
Ik denk dat het de doorgedesignde kranten, weekbladen,

magazines en, christus ja, die vreselĳke glossy’s zĳn die zoveel
invloed hebben gehad
Alle stukjes hun eigen format en de jongens en meisjes die

deze hokjes vullen hebben allemaal aan een universiteit
opgestoken dat je met efficiency, nut, de ratio zoveel verder
komt dan met de muze.
Marketing, jongens, scoren. Scoren, ook zo’n woord.
Een noodzakelĳk kwaad die taal van ons, ja, maar wat gooi je

niet allemaal weg als je zo denkt? Taal is even creatief, grillig,
bloemrĳk en mooi als de natuur. Leg er geen grafstenen op.
Willem Kuipers wiewiewie.nl

Vertrek Ernst Clowting
noodgedwongen online

Hier in het Noorden kun je met een
gerust hart naar buiten, voordat je
hier eens iemand tegen komt die
binnen anderhalve meter afstand
dreigt te naderen. Maar we zĳn
voorzichtig, heel voorzichtig. Bĳ het
wandelen blĳven we zelfs op grote
afstand, al roep ik mĳn lief toe dat
dit toch echt wel meer dan ander-
halve meter is. Susanna Lemstra

Thuis in de crisis
De serie Oost west, thuis best in
tĳden van corona gaat in dit nummer
op aandringen van velen nog een keer
door. Hieronder Susanna Lemstra te
Scheemda, vroeger dictafoniste, al-
leen 's avonds, dus bĳ de dagdienst
weinig bekend. Zie de pagina’s 4 en 5.

Per 1 april is Ernst Clowting weg bĳ
de Volkskrant. Hĳ vertrok online,
want werkte thuis wegens Het Virus.
Jacques de Jong legde hem per mail
enkele vragen voor.

U IT zĳn afscheidsbrief aan de redactie:
‘En wat voor ongeveer alles geldt

deze dagen, geldt ook voor mĳn vertrek:
onwerkelĳk. Omdat ik al drie weken thuis
werk en sindsdien niemand van jullie meer
live heb gezien en ik dus ook van niemand
persoonlĳk afscheid heb kunnen nemen.
Maar dat rare afscheid is dinsdag een stuk
leuker geworden door een ’s ochtends aan
de deur afgeleverd kistje wĳn namens de
hoofdredactie, een onverwachte en mooie
online speech van Pieter tĳdens de Hang-
outs-vieruurvergadering, Pay-uun Hiu die
voor de deur stond met een grote bos
bloemen voorzien van een kaart met veel
lieve teksten van collega’s, mailtjes, tele-
foontjes en appjes Een wonder dat ik mĳn
allerlaatste pagina’s nog op tĳd heb kun-
nen afmaken.’

Mooi begin. Het roept wel de vraag op:
wat deed je thuis en hoe stond je in

verbinding met de krant. Hoe ging die
speech online?
‘Ik werkte de laatste drie weken thuis

vanwege de coronacrisis. De schrĳvende
collega’s deden dat al, de avondploegen
van eindredactie en opmaak werden nog
op de krant verwacht. Omdat ik wat
grieperig was op het moment dat de
lockdown inging, heb ik, om mezelf

Pieter Klok spreekt Ernst Clowting toe
vanaf de laptop.
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en de collega’s te beschermen, direct
aangegeven van huis uit te gaan werken.
Marĳe Randewĳk is persoonlĳk een
laptop en een groot scherm komen
brengen.
‘In de afgelopen weken zĳn steeds meer

eindredacteuren en opmakers thuis gaan
werken. Dat blĳkt goed te doen, ondanks
de uiteraard wat lastigere communicatie.
Je beschikt over alle benodigde program-
ma’s, communicatie met chef Uit en met
andere eindredacteuren en opmakers – op
de krant en thuis – verloopt via de Slack,
een soort chatprogramma. De avondploeg
begint om 16.00 uur altĳd met een ver-
gadering die nu door de thuiswerkers
online live kan worden bĳgewoond via
Google Hangouts, een video-commu-
nicatieprogramma vergelĳkbaar met Skype
en Zoom.
‘Via dat programma werd ik dinsdag-

avond voorafgaand aan de vergadering
toegesproken door Pieter Klok. Voor mĳ
was dat een verrassing en het waren mooie
woorden, afgesloten met de belofte dat er
nog een echt afscheid komt zodra Het
Virus dat weer toelaat.’

Wanneer kwam je bĳ de krant en wat
heb je er allemaal gedaan?
‘Ik werkte vanaf 1978 bĳ het ANP, sinds

1980 bĳ de stadsredactie Amsterdam. In
die functie kwam ik regelmatig de toen-
malige stadsverslaggevers van de Volks-
krant Jan van Galen en Eric Hendriks
tegen en toen Eric in de zomer van 1985
overstapte naar de Nieuwsdienst, vroegen
zĳ mĳ of ik bĳ de krant wilde komen. Ja
dus. Gesolliciteerd en aangenomen.
‘In 1990 ben ik Jacques de Jong

opgevolgd als correspondent Utrecht,
overigens zonder daar te gaan wonen. Dat
was geen vereiste, maar het pakte niet
helemaal lekker uit, reden waarom ik al in
1992 terugkeerde naar de redactie in
Amsterdam, als eindredacteur Binnenland.
Dat werk beviel mĳ erg goed en de
afwisseling van dag- en avonddiensten
kwam mĳ en mĳn eveneens werkende
vrouw als kersverse ouders bovendien
prima uit. Begin 1996 werd ik coördinator
van de redactie Binnenland. Als ‘hobby’
heb ik daarnaast ook nog een paar jaar
voor de sportredactie over de Formule 1
geschreven.
‘In 2005 ben ik op verzoek van de

hoofdredactie overgestapt naar de video-
redactie, een experiment voortkomend uit
de ook bĳ de Volkskrant steeds
verdergaande digitalisering. Oorspron-
kelĳk als een soort coördinator en go-
between tussen de ‘papieren’ en de
videoredactie, maar al vrĳ snel bleek dat ik
filmen en monteren, waarvoor ik ook
cursussen had gevolgd, toch wel erg leuk
vond en daar heb ik me vooral mee
beziggehouden.
‘Toen de Persgroep in 2010 het

noodlĳdende PCM en overnam, viel het
doek voor de videoredactie: kostte alleen

maar geld, leverde niks op. Ik ben toen
teruggegaan naar wat inmiddels de
centrale eindredactie was gaan heten en
daar tot 1 april van dit jaar gebleven. Vanaf
2014 heb ik bovendien regelmatig
bĳdragen geleverd aan de tweewekelĳkse
autorubriek Blik. Kon je nog eens in een
leuke wagen rĳden.’

Wat deed je het liefst?
‘Die vraag vind ik lastig te

beantwoorden. Ik heb de diverse werk-
zaamheden over het algemeen met even-
veel plezier gedaan. Achteraf gezien was
mĳn tĳd bĳ de videoredactie misschien de
mooiste, omdat ik daar na al die jaren nog
iets heel nieuws heb geleerd en we konden
volop experimenteren. Iets gechargeerd
gesteld: het was vrĳheid, blĳheid, we
deden vooral wat we leuk vonden.’

Jĳ hebt meegemaakt hoe de krant van
radicaal links naar gematigd rechts is
opgeschoven. Kon je je daarin vinden?
‘Tja, de koersverschuiving van de krant.

Jĳ stelt dat die vroeger radicaal links was.
Dat gaat mĳ wat ver, ik kĳk er, met de
ogen van nu, op terug als vooral gelĳk-
hebberig en drammerig links met weinig
oog voor wat zich buiten de eigen parochie
afspeelde. Ik zou de huidige koers ook niet
rechts willen noemen, hoewel de krant
onmiskenbaar naar het midden is opge-
schoven. Maar er wordt gelukkig veel
meer met een open blik naar de wereld
gekeken en er mag ook ruimte zĳn voor
meningen die niet overeenkomen met die
van het grootste deel van de redactie.

‘Dat neemt overigens niet weg dat ik bĳ
sommige stukken ook weleens de wenk-
brauwen frons, maar dan is het vaker
omdat ik het onderwerp meer iets voor het
lokale sufferdje vindt dan dat ik er uit
politiek oogpunt moeite mee heb. Je zult
mĳ niet horen zeggen dat de krant vroeger
beter was, maar slechter vind ik ook onzin.
Ze was anders en je moet alles in zĳn tĳd
zien.

'Ten slotte: ik ben natuurlĳk ook ouder,
en, vrees ik, minder links geworden.’

Hoe was het tussen de collega’s? Heb je
er vrienden aan overgehouden?
Hoewel de Volkskrant zeker vroeger door
de buitenwacht regelmatig een slangenkuil
werd genoemd, heb ik dat al die jaren nooit
zo ervaren. Natuurlĳk ligt de ene collega je
beter dan de andere, maar over het
algemeen heb ik met leuke mensen ge-
werkt met wie ik goed kon opschieten.

En vrienden? Het is een bekende
anekdote dat chef nacht Cees Glou-
demans de toen nog onder het Parool-
gebouw aan de Wibautstraat gevestigde
zetterĳ binnenkwam met de groet:
‘Vrienden!’
Waarop het antwoord volgde: ‘Jĳ hebt

hier geen vrienden, jĳ hebt hier alleen
collega’s.’
'Desondanks heb ik op de redactie twee

echte vrienden, in de zin dat we regelmatig
bĳ elkaar over de vloer komen en zelfs met
elkaar en elkaars gezinnen op vakantie
gaan: Jaap Stam en Janet van Toor. En
van ex-videocollega Christiaan Drent—
toen een twintiger, ik een vĳftiger — zĳn
de prachtige woorden: ‘Het is jammer dat
je al zo oud bent, anders hadden we
vrienden kunnen zĳn.

En wat nu?
‘Echt vastomlĳnde plannen heb ik nog

niet. Mĳn vrouw ‘moet’ nog een aantal
jaren werken, maar ik vrees het zwarte gat
niet.
Ik ben al gewend aan veel vrĳe tĳd omdat

ik al ruim een jaar gebruikmaak van de
‘ouwelullenregeling’ die het mogelĳk
maakt 60 procent te werken tegen 80
procent van het salaris. Vrĳe tĳd die ik,
onder normale omstandigheden, onder
andere vul met drie keer in de week naar de
sportschool gaan (samen met Jaap Stam
overigens) om het ouwe lĳf nog een beetje
op gang te houden. En natuurlĳk met de
gitaar.’

⊳
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Voor sommigen verandert er niets tĳdens de corona-
isolatie, voor anderen een klein beetje. Hieronder nog
een serie van collega’s die laten weten hoe zĳ de
crisis aanpakken. Geluiden soms vanuit een ver
verleden, of uit een ver land.

De dochter van Ben de Graaf, vrouw van Henk
Brandsma zingt er een liedje over, Corona, op de
wĳs van Ramona, van de Blue Diamonds.
Over ver verleden gesproken.

Wat werk betreft: alles min of meer
normaal, als tevoren. Zoals het gaat
bĳ de krant: crisis of niet. Ook in
deze coronatĳd. Het verschil is dat ik
op eigen verzoek een beetje meer
vrĳe tĳd krĳg.
Ik ben natuurlĳk fulltime Knar maar
ik mag gelukkig nog even door. Als ik
op mĳn 65ste had moeten stoppen
had ik Trump niet meegemaakt. Net
zo min als Brexit. Halve carrière
gemist.
Met ingang van deze week doe ik
twee tekeningen in plaats van drie.
Genoeg om me nog ergens mee te
bemoeien.
En niet te vergeten, gecondoleerd
jongens met jullie en ook een beetje
mĳn collega, met Peter van Bueren.
Markante man, nam in stĳl afscheid
in deze krant.

Jos Collignon

Hamsteren deed ik al ver voor het in de mode kwam.
Voorkeur voor conserven en een zwak voor verongelukte
conservenblikken. En zie, waar doet ons de meisjesnaam
van de rode nierbonen toch aan denken? Hoe zou het
met haar zĳn. Wouter Klootwĳk

Ik ben van jaargang 1950 en vind nu
eindelĳk de tĳd en rust om aan een
boek over mĳn journalistieke leven
te werken. Beiroet, Cairo, Mexico,
Amman, Doha en ook Madrid komen
voorbĳ als ik mĳn archief doorspit.
Ik was een van de laatste journa-
listen die in 1979 uit Spanje werd
gezet. Pluĳm verdedigde me destĳds
naar buiten toe als een leeuw, lees ik
in mĳn bewaarde knipsels. Later was
hĳ ertegen dat ik naar Beiroet ging.
Hoe had het leven eruitgezien als ik,
zoals Pluĳm wilde, op de redactie
was gebleven? Verder breng ik mĳn
dagen door whatsappend
met zoon Douwe (30) in Amsterdam
en zoon Thĳs (27) in Edinburgh.
's Avonds kook ik voor Annemarie en
mĳzelf. Gezonde groet aan alle
knarren.

Jan Keulen

Ik lees de Volksknar niet zo trouw, ben meestal wanhopig
bezig het hoofd boven water te houden, maar vind hem
wel erg leuk. (Ben heel allenig deze dagen, man
opgesloten in Marokko, maar ik vind de toestand wel
geinig. Dat mag niet natuurlĳk vanwege die dooie opa's
allemaal, dus laat ik zeggen: interessant.) Lydia Rood

Zien jullie die diadozen op de
Chinese kast achter mĳ? Het moet er
dan toch maar van komen in deze
saaie, barre en angstige tĳden:
weggooien of digitaliseren?
Je kunt ook niet de hele tĳd lezen of
tuinieren (het laatste is niet mĳn
hobby). Bĳ het inventariseren van al
dat diamateriaal rĳst de vraag: wie
van het nageslacht zit nog te
wachten op beelden van de binnen-
steden van Middelburg of Breda uit
de jaren zeventig? En al die
portretten van vrienden van vroeger
die je nooit meer ziet? Ik moet dus
diep ademhalen – en ja dat lukt nog –
om aan dit karwei te beginnen.

Jaap Huisman

Oost west, thuis best
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Ik behoor tot degenen die doorwerken op hun werk-
plek. Sinds afgelopen zomer ben ik met PhotoQ
Bookshop verhuisd naar de Westergas en ben nu
onderdeel van het World Press Photo House. Helaas
kunnen we geen bezoekers en klanten ontvangen. Maar
de online verkoop gaat gestaag door. Dus veel boeken
inpakken en opsturen. Door het ontbreken van collega’s
en klanten hou ik dan tĳd over om wat punten van mĳn
oneindige to-do lĳst op te pikken.

Edie Peters

Sinds het begin van dit jaar ben ik met pensioen. 'Nu
genieten, hè?’, zei iedereen. Gelukkig heb ik nooit
naar het Grote Genieten hoeven uit te kĳken, maar
leven zonder deadlines valt niet mee.
Terwĳl er juist nu gelegenheid is om het huis op orde
te brengen, vertoon ik ernstig uitstelgedrag. De zolder
bĳvoorbeeld, een enorme uitdragerĳ, heb ik beloofd
op te ruimen. Maar het schiet niet op: geen deadline
en — ook erg — ik kan moeilĳk weggooien. Vind ik net
mĳn eerste typemachine. Ach, wat leuk. Toen moesten
we letterlĳk knippen en plakken.
Weggooien? Tsja…
Eerst maar even een stukkie fietsen.

Weert Schenk

Met het einde van de Sars-epidemie in China in 2003 kwam
ook een eind aan mĳn in Parĳs ’68 begonnen corres-
pondentschappen. Sindsdien doe ik nog altĳd het enige
wat ik een beetje kan: schrĳven, en daarmee ga ik in deze
tragische coronadagen (weken, maanden, jaren?) door. Om
het lĳf lenig te houden wĳd ik me sinds vĳftig jaar aan de
nobele kunst van de hatha yoga. Sinds corona train ik ook
home. Jan van der Putten

Foto: Dominique Landau

Zoals het cliché wil: Covid-19 is goed voor je hobby's. Wĳ
hebben hier in Zuid-Afrika te maken met volledige
lockdown. Mogen zelfs niet naar buiten om de hond uit te
laten. Of ze zich in de townships en krottenwĳken aan
het huisarrest (kunnen) houden, valt te betwĳfelen.
Nadat mĳn boek Wiegelied voor de witte man; ras en
muziek in het Diepe Zuiden en Zuid-Afrika (Nĳgh & Van
Ditmar) eind vorig jaar werd gepresenteerd nadat de

oorspronkelĳke titel Blues voor de blanke man om
politiek correcte redenen helaas was geschrapt, was het
tĳd om de blues ook weer eens daadwerkelĳk te spelen.
Dus de basgitaar afgestoft en ingeplugd. Elke dag ga ik
langs de G, A, D en C van Bring Out the Boogie in Me van
Sonny Terry & Brownie McGee. Volgende project: Take
Five met een lastige 5/4 maat.

Fred de Vries



Kernraket
uit 1981
vervangen
door
coronavirus

https://youtu.be/yR6013Qxr80
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Gemist

H et was een mooie avond geweest. Lekker druk,
maar niet te gek. Om tien uur was er even
ruimte geweest om met de lift naar de kantine

te gaan en een broodje kroket te scoren. Den Haag
was op tĳd met de opening krant van twee vel. Theo
Nĳenhuis zat wel zoals gebruikelĳk zeer scherp tegen
de deadline aan met iets over de Rotterdamse haven,
maar alles was goed gegaan. Tegen kwart voor één
kwam Jan van Capel boven, mikte de rol met foto-
kopieën van de krantenpagina’s op de tafel van de
centrale redactie en liep naar de koelkast voor een
biertje.

Alle binnenlandcollega’s namen een pagina voor
hun rekening. Ik ontdekte een tikfout in een kop op de
drie. Jan keek chagrĳnig, hĳ moest een vorm laten
overmaken en dat kostte geld. Maar het was snel
geregeld.
Roelf Ridderikhoff schikte aan bĳ Jan voor een potje

schaak. Ik raakte verzeild in een aangenaam roddel-
gesprek met Eric Outshoorn. Om twee uur belde Jan
naar de overkant dat er geen laatste nieuws meer te
verwachten was. Ik was thuis om half drie, dronk een
laatste biertje en ging naar bed.
Om zes uur schoot ik overeind. Klaarwakker. Er was

iets helemaal niet goed, maar wat? De krant lag nog
niet in de bus. Dan alvast maar een kop koffie gezet.
Een kwartier later sloeg ik gejaagd de krantenpagina’s
om. De drie, een blok op de zes, de zeven…
Verdomme, dat was het. Een primeurtje van Nico
Goebert over de benoeming van Victor Halberstadt
was over blĳven staan!
Vannacht zeker vergeten het vel met overstaande

verhalen goed langs te lopen.
Ik had beter moeten opletten. De verhouding met

Den Haag was toch al moeizaam. Nico zou
ongetwĳfeld zĳn gram doorspelen aan de

twaalfuursvergadering. Die
bĳeenkomst vond dagelĳks plaats in
de vergaderzaal na de oproep van
Henk Huurdeman via de intercom:
‘We gaan vergaderen.’ Eerst werd
het nachtrapport van de chef nacht
voorgelezen (Jan van Capel: ‘geen
bĳzonderheden’), waarna de krant werd door-
genomen.
De meeste collega’s hadden alleen hun eigen kopĳ

bekeken, inhoudelĳke discussies waren er eigenlĳk
nooit. Als het eigen stukje aan de beurt was, kwam
vaak de opmerking dat het wel erg was ingekort.
Anderen mochten dan graag een legendarische
opmerking herhalen van Jan Joost Lindner, die
Binnenland had vergeleken met ‘apen met scheer-
messen’.
Nadat ik ook nog een tikfout had ontdekt in nota

bene een bĳschrift, werd het vooruitzicht van de
komende avonddienst somberder. Ik kroop terug in
bed, maar slapen ging nu toch niet meer. Ik vreesde
het volksgericht van de vergadering.
Om half zes wandelde ik de redactie op. Ik logde in

op het Atex-systeem en vond meteen wat ik zocht.
Verslag twaalfuursvergadering.
Aanwezig: H. Huurdeman, B. Vuĳsje, P. Kou-

wenberg, H. van Seumeren, H. van Gessel, M. Ruyter,
Y. Gnirrep, W. Ellenbroek, F. van Schoonderwalt,
C. Gloudemans, F. van Veen, W. Wirtz, P. Broertjes,
T. Audenaerd, J.K. Hulsbosch, B. Witman, G.
Riemersma, J. Schilder, N. Westerlaken, Peter van
den Berg, O. Spronk, F. van Zĳl, K. Bastianen, S.
Kouters, R. ten Brink, N. Goebert, S. van der Hoek, E.
Peters.
Nachtrapport van Jan van Capel: Geen problemen.
Mooie krant, vonden de aanwezigen.
Geen woord over het gemiste primeurtje.
Ik borg het verslag op en begon vol nieuwe energie

aan de voorbereidingen voor de krant van morgen.
Martin Rep

Foto Rob Josselet


