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Taal in Rotta

A L MOGEN WE inmiddels wat meer, corona laat zich niet kis-
ten. Gelukkig kon ik even weg. Helemaal naar Rotterdam,

ja helemaal naar Rotterdam, niet naar het
Rotterdam van vandaag, maar naar het Rot-
terdam van zo’n duizend jaar geleden, toen
Nederland er zo anders uitzag en er een
taal gesproken werd die wĳ niet kennen,
het Oud-Nederlands.
Het oudste Nederlands dat wĳ kennen, is

het bekende zinnetje olla vogala nestas ha-
gunnan. Alle vogels zĳn aan hun nest begon-
nen.
Dat was weinig. Onze Europese buren konden op een veel lan-

gere geschiedenis bogen.
In hun ogen stellen wĳ dan ook niet veel voor, maar mĳn uit-

stapje heeft mĳ van dit minderwaardgeheidsgevoel verlost. Ik
weet nu dat het Nederlands veel ouder is dan wĳ dachten. Het
is een taal als alle andere talen in Europa, met dit verschil: wĳ
kunnen onze eigen oude taal ook hóren. Je hoeft op het inter-
net Taal in Rotta maar aan te klikken en je valt van verbazing
van je stoel.

Een animatiefilmpje laat zien hoe onze voorouders rond het
jaar duizend leefden op de plaats waar Rotterdam nog in geen
velden of wegen te bekennen was. Je bent er getuige van als
die oudjes, jeugdig als wĳ zelf eens waren, hun zaakjes regelen
en je hoort hoe ze spraken. Dan moesten ze bĳvoorbeeld aan
graaf Diederik tol betalen en dan zeggen ze dat ze ‘tolne bita-

lon themo gravin Thiederike’.
Alleen dit ene zinnetje al, prachtig gearti-

culeerd — de ‘th’ van Thiederik is de En-
gelse harde ‘th’ — vertelt je veel over het
Oud-Nederlands, een spreektaal die nog
naamvallen kende, reden waarom ‘graaf’ in
dit zinnetje ‘gravin’ wordt — derde naamval
— maar bovenal een taal die klonk als een
klok met haar zangerig benadrukte klinkers,

die in het Nederlands later almaar doffer werden. Het ‘bi’ – bi-
eieieie – in ‘bitalon’ gaat dan als ‘bu’ in ‘butalu’ klinken.

Soms denk je dat het verleden af is, ja, ik weet het wel hoor,
maar dan zie je Taal in Rotta en besef je dat er altĳd weer on-
derzoekers op uit trekken om het dode paard in beweging te
krĳgen.
Zĳ wekten —heel knap — ons oudste Nederlands tot leven.

Willem Kuipers wiewiewie.nl

W ie de namen wil weten van al dege-
nen die hiernaast staan afgebeeld

— voorzover niet meteen herkenbaar —
moet zeker op de nieuwe website van de
Volksknar gaan kĳken. Daar staan intus-
sen meer dan honderd afbeeldingen van
collega’s. Het zĳn tekeningetjes die deels
de aanleiding vormden voor het ontstaan
van de Volksknar, die dit jaar vĳftien jaar
bestaat.
Ter gelegenheid van dit lustrum bood
de Haarlemse ontwerper Kees Reniers
(fan van het blad) aan een website te
bouwen waarop ten minste alle afleverin-
gen zĳn te vinden. Er staan nu ook vele
pagina’s op met cartoons, afbeeldingen
van collega’s uit verleden en heden. Een
namenlĳst maakt het zoeken gemakke-
lĳker.
In het gastenboek kunnen lezers hun
opmerkingen en suggesties kwĳt. Al bĳ-
na meteen kwam er een bericht binnen
van nota bene een Australische lezer.
In beginsel blĳft de Volksknar gratis.
Bĳdragen zĳn volstrekt vrĳwillig.
Voor de reguliere editie geldt: verschĳ-
ning eens per keer, dat is als het zo uit-
komt. Nu eens vier keer in de maand, dan
weer eenmaal in de vier weken. Volgen-
de keer zĳn we er weer. Het is trouwens
bĳna vakantie. Jacques de Jong

Wie is wie
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J e kwam binnen bĳ Onderwĳs,
hoe, waarvandaan?
‘Ik kwam in 1969 rechtstreeks van

de School voor de Journalistiek, eerste
lichting. Hoofdredacteur Jan van der
Pluĳm nam – achteraf zeer opmerkelĳk –
drie vrouwen van die School tegelĳk aan.
Ik had een open sollicitatie gestuurd en
kon kiezen uit Binnenland, Kunst of On-
derwĳs & Wetenschappen. Het werd On-
derwĳs waar op dat moment Ferd.
Rondagh en Jan Bank werkten. Aanvan-
kelĳk verliep de samenwerking goed maar
Ferd. had een alcoholprobleem en ik als
jongste bediende ving de klappen op.’

Je kreeg later Han van Gessel als chef,
hoe ging dat?
‘Han van Gessel kwam in 1972 toen Jan
Bank vertrok. Jet Bruinsma zat intussen
in Den Haag en met z’n drieën vormden
we jarenlang een gouden onderwĳscombi-
natie. We maakten mooie series en speci-
als, er gebeurde in die tĳd ook veel (Mam-
moetwet, middenschool, gastarbeiderskin-
deren, samenvoeging van kleuter- en lager
onderwĳs). We volgden het op de voet met
zoveel mogelĳk positief nieuws: hoe breng
je veranderingen in praktĳk? In 1985 kre-
gen we de Leon van Gelderprĳs voor onze
berichtgeving over onderwĳs en opvoe-
ding.

‘Na vĳftien jaar wilde ik meer tĳd voor
de onderwerpen die ik ook op mĳn bord
had genomen: kinderen, relatievormen,
opvoeding, gehandicapten, vrouwen. Ook
Han deed veel niet-onderwĳszaken en we
kregen steeds vaker problemen met de

oude agenda: wie moest daar meer tĳd aan
besteden? Onze verhouding verzuurde; ik
vond hem star, hĳ mĳ eigenwĳs. Onze sa-
menwerking eindigde in 1987 toen ik ziek
werd.’

Ben je daarna nog naar andere redac-
ties verhuisd?
‘Na twee jaar afwezigheid ging ik in
1990 weer aan het werk, eerst op een een-
manspost maar al snel op de onderwĳsre-
dactie bĳ Robert Sikkes met al mĳn oude
onderwerpen, behalve onderwĳs. De kin-
deropvang begon in die tĳd serieus te
groeien en ik besloot dat net zo te benade-
ren als indertĳd het onderwĳs, dus finan-
cieel, pedagogisch, creatief, en ik heb daar
de rest van mĳn werkleven met veel ple-
zier over geschreven. Ik mocht mooie
series maken en kon in het buitenland gaan
kĳken. Later werd Onderwĳs als redactie
opgeheven en kwamen we met z’n allen
bĳ Verslaggeverĳ terecht.’

Wat zat nog meer in je pakket?
‘Ik kwam binnen het onderwĳs en daar-
buiten uit bĳ onderwerpen die mĳn manne-
lĳke collega’s niet belangrĳk vonden.
Vaak ook zaken die in die tĳd taboe waren,
te beginnen met echtscheiding. Ik weet nog
hoe ik moest knokken om het eerste artikel
daarover de krant in te krĳgen. Kun je je
dat nu nog voorstellen? Collega’s vonden
het te privé, daar schreef je niet over.
‘Zo ontstond achteraf gezien een reeks
toen taboedoorbrekende artikelen over
vrouwen die hun kind afstonden, kinder-
mishandeling, adoptie, stiefouderschap,
bewust alleenstaande moeders, incest.

‚Ik schreef over het gebrek aan speel-
ruimte en de fantasieloosheid daarvan,
over kinderrechten, autisme, dierenrech-
ten, prostitutie, eenzaamheid. De eerste
tien, vĳftien jaar kwamen die onderwerpen
moeilĳk in de krant maar ik kreeg tegelĳk
instemmende post van lezeressen, en col-
lega’s vertelden dat hun vrouwen mĳ
graag lazen.’

Vrouwen waren niet al te ruim aanwe-
zig op de redactie. Wie trof je, behalve
Ineke Jungschleger, Erna van de Berg,
Suzanne Baart? Hoe keek de redactie
tegen vrouwen aan?
‘Ondanks het aanvankelĳk voortvarende
aannamebeleid van Pluĳm waren er niet
veel vrouwen bĳ de Volkskrant – rond
1980 nog geen tien procent - en ze hadden
geen sterke positie. Ik had met de meesten
een goede band. Erna van de Berg en la-
ter Agnes Koerts zaten tegenover mĳ met
de brievenrubriek Geachte Redactie; ik
schreef regelmatig voor de family page
van Suzanne Baart.’

Ik herinner me een bĳeenkomst van de
strĳdbare vrouwen in Vrouwentroost.
Waarom was dat? Wat speelde zich
daar af? Kwamen jullie terug met een
strĳdplan?
‘Met Pasen 1979 gingen Suzanne,
Agnes, Erna, Ineke Jungschleger en ik -
heel toevallig omdat daar een groot huis te
huur was – samen met mannen en kinderen
op vakantie naar Vrouwenpolder. Dat plan
veroorzaakte tevoren onrust op de redac-
tie: sommige mannen dachten dat we een
coup wilden plegen.

Maria Hendriks: een loopbaan lang opgekomen voor vrouwen

‘Ik moest vele taboes doorbreken’

Maria Hendriks. Foto Jacques de Jong

⊳

Haar gezondheid houdt niet
over, maar haar strĳdbaar-
heid om uit het leven te ha-
len wat erin zit, is nooit
uitgeblust. Maria Hendriks
(73) heeft gedurende haar
hele loopbaan gestreden
voor de rechten van de
vrouw, en dan met name op
krantenredacties. Haar strĳd
zette zich voort tegen ver-
moeidheid na kanker.
Jacques de Jong legde haar
per mail enkele vragen voor.
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‘Intussen raakten wĳ vrouwen op de
krant er steeds meer van doordrongen dat
er iets moest gebeuren aan onze positie.
Vrouwen werden nauwelĳks aangenomen,
op sommige redacties werden ze gewei-
gerd of weggepest. We werden slechter be-
taald. Werken in deeltĳd kon niet en kin-
deropvang was er niet dus werk en kinder-
en combineren was vrĳwel onmogelĳk.

Vormden jullie een front ten opzichte
van de hoofdredactie ter bevordering
van de aanstelling van vrouwen? Hoe
ging dat? En hoe ging dat onder Locke-
feer?
‘Eind jaren zeventig begonnen de vrou-
wen van de Volkskrant met een vrouwen-
beraad maar dat leverde niets op. Begin ja-
ren tachtig besloten Suzanne, Agnes en ik
tot de oprichting van de stichting Vrouw &
Media met ook vrouwen van buiten de ei-
gen krant om de zaak wat breder te trek-
ken. Belangrĳkste doelstelling: meer vrou-
wen op redacties om de inhoud van kran-
ten te verbeteren. Vrouwen waren in ande-
re onderwerpen geïnteresseerd dan man-
nen en die kwamen niet voldoende aan
bod; we wilden een veelzĳdiger krant voor
een breder publiek. We kregen geld van de
overheid, namen onderzoeksters in dienst
en vier jaar later lag er een uitvoerig onder-
zoeksrapport.
‘Om de aanbevelingen van het rapport uit
te voeren werd ik bestuurslid bĳ vakbond
NVJ. De cao werd bĳgesteld: bĳ gelĳke
geschiktheid werd de voorkeur gegeven
aan een vrouw; deeltĳdwerk werd moge-
lĳk; er kwam een fonds voor kinder-
opvang. We stelden de jaarlĳkse Henriëtte
van der Mey–prĳs in voor de krant met de
meeste vrouwen in dienst. Toenmalig
hoofdredacteur Harry Lockefeer heeft
hem nooit gewonnen.’

Deed jĳ ook nog iets in redactieraad of
ondernemingsraad? Andere clubs?
‘Ik ben altĳd actief geweest naast mĳn
werk: ondernemingsraad, begeleiding van
nieuwe collega’s, stichting Krant in de
Klas, Vrouw &Media, NVJ. Na 1990 wer-
den het nevenactiviteiten op een ander ter-
rein en was ik actief bĳ de Nederlandse Fe-

deratie van Kankerpatiënten en de werk-
groep Vermoeidheid.
’Ik heb de krant meestal een heerlĳke
werkplek gevonden en veel collega’s wa-
ren (en zĳn) mĳ dierbaar. Ik vind mezelf
een enorme geluksvogel dat ik in relatief
grote vrĳheid zo lang zulk interessant
werk heb kunnen doen.’

Na herstel van jouw ziekte signaleerde
je chronische vermoeidheid. Hoe re-
ageerden de collega’s daarop?
‘Tĳdens mĳn ziekte heb ik fantastische
reacties gehad van collega’s en dat heeft
me er mede doorheen getrokken. Toen ik
terugkwam na twee jaar, waren er meer
dan dertig nieuwe collega’s, die niet alle-
maal wat met mĳ te schaften hadden.
Groot probleem was dat ik meer wilde
werken dan ik kon. Pas nu hoor je verhalen
over wat bĳvoorbeeld intensive care met

mensen doet. Ik lag maanden in het zie-
kenhuis, regelmatig op intensive care, en
ben zonder enige vorm van therapie weer
aan het werk gegaan. Achteraf gezien had
ik moeten revalideren maar dat bestond
toen niet. Weer gaan werken na kanker
was in die tĳd ongebruikelĳk; de meeste
ex-patiënten werden afgekeurd.’

Je was een van de eersten die die chroni-
sche vermoeidheid hardop signaleerde.
Wat deed je daarmee?
‘Omdat ik last bleef houden van extreme
vermoeidheid ben ik op onderzoek uitge-
gaan. Bĳ Vrouw & Media had ik geleerd
van je zwakte je kracht te maken. Ik
schreef er in de krant over. Voor mezelf in-
terviewde ik tien mensen die genezen wa-
ren van kanker en op één na hadden ze al-
lemaal last van ernstige vermoeidheid. Dat
werd mĳn eerste boek. Ik nam vakantie om
het onderwerp verder uit te diepen en
schreef een boek over vermoeidheid na
kanker, Een lichaam van lood. Tien jaar la-
ter herschreef ik dat omdat er intussen on-
derzoek was gedaan en er enkele thera-
pieën waren ontwikkeld.
‘Het boek verkoop ik nog steeds via mĳn
website. Op verzoek van vriendinnen heb
ik het in het Engels vertaald maar via
Amazon je boek verkopen is lastig. Na
mĳn pensioen schreef ik met anderen nog
Werken na kanker.’

Hoe ziet jouw leven er op dit moment
uit? Zeker tĳdens corona?
‘De laatste tien jaar gaat het lichamelĳk
steeds een beetje slechter. Door de bestra-
ling kunnen mĳn darmen onvoldoende
vocht opnemen en daardoor lig ik zo’n
tien, twaalf keer per jaar in het ziekenhuis.
Ik moet vrĳwel dagelĳks aan het infuus,
vocht bĳtanken.
‘Na vĳf jaar heen en weer fietsen naar het
ziekenhuis heb ik sinds deze winter een
port-a-cath, een poortkatheter, en geef ik
mezelf infuzen. Door corona verandert er
voor mĳ niet veel want ik kan toch niet de
stad uit. Ik zal wel blĳ zĳn als horeca en
hotels weer open zĳn want ik wandel veel,
maar ik moet nu steeds dicht bĳ huis blĳ-
ven omdat je nergens naar de wc kunt.’

⊳

Van 1998 tot 2008 werkte Ferry Haan voor
de redactie Economie van de Volkskrant.
Daarna schreef hĳ nog meer dan vĳf jaar
als columnist over onderwĳskwesties op
de Opiniepagina. (Hĳ fietste ook lang mee
in de Hel van Waarland.) Uiteindelĳk koos
hĳ voor zĳn roeping: het onderwĳs.
In 2008 ging hĳ lesgeven op het
Jac.P.Thĳsse college in Amsterdam. Intus-
sen rondde hĳ ook een promotieonderzoek
af naar excellentiebeleid in het voortgezet
onderwĳs en hĳ was, tussen allerlei andere
bezigheden, geassocieerd lid van de On-
derwĳsraad.

Nu maakt hĳ bekend te zĳn benoemd tot
coördinator van de masteropleiding Leraar
Economie aan de Hogeschool van Amster-
dam. En hĳ gaat lesgeven in allerlei econo-
mische disciplines op bachelor- en master-
niveau.

Hĳ meldt: ‘Ik heb er zin in, maar vertrek-
ken van een superschool, fijne collega’s en
leuke leerlingen geeft een dubbel gevoel.
De indruk van HvA is echter net zo positief:
betrokken mensen en dito studenten, cru-
ciaal voor de aanvoer van goede, nieuwe
docenten.’

Ferry Haan benoemd bĳ HvA

Ferry Haan

Maria Hendriks enkele jaren geleden in
Scheltema. Foto Jacques de Jong

http://www.mariahendriks.nl


Heizel

H
et was een uur of negen. Ik zat thuis voor de
tv, zag dat het misging in het Heizelstadion in
Brussel. 29 mei 1985. Ik was net algemeen
verslaggever geworden, over de streep
getrokken door Hans Goessens en Jan Blokker.

Van voetballen heb ik geen verstand. Hoewel: FC
Utrecht, DOS dus, van Frans de Munck, de Zwarte Panter,
stond laatst zesde. Moet beter kunnen. Maar naar zou
blĳken 39 dooien in Brussel bĳ Liverpool-Juventus. Dat
was nieuws. Ik belde de krant: moet ik er soms heen? Ik
woon alvast dichterbĳ dan Amsterdamse collega’s. Nee,
zei de dienstdoende bureauredacteur, er zit een
sportverslaggever in het stadion en we hebben een eigen
correspondent in Brussel.
Al goed, zei ik berustend, nam nog een biertje, keek
verder. Tien minuten later, telefoon. ‘Ga toch maar.’
Hoezo? ‘De sportverslaggever gaat over sport, de
correspondent zit er voor de Europese politiek.’ O. Juist.
Jaja. Natuurlĳk. Goed. Ik in mĳn Renault-4’tje (de dienst-
Kadett, nog overgekregen van voorganger Piet van Seeters,
had ik na mĳn Utrechtse correspondentschap lang geleden
moeten inleveren) hupsakee naar Brussel.
Zonder TomTom bereikte ik hoe dan ook het
Heizelstadion, tegen middernacht. Ik weet niet meer of ik
zelf, buiten dat stadion, die lĳken daar op een rĳ heb zien
liggen, of dat ik me alleen de foto’s ervan herinner. Er was
in elk geval geen nieuws meer te halen.
Dus besloot ik naar Oostende te rĳden. Daar kon ik
aanmonsteren op de ferryboot die de Britse hooligans
terugbracht.

Wat ik me het meest herinner van die
meebeleefde terugtocht was het verslagen
zwĳgen van de meute aan boord.
Via Delpher zou ik mĳn verslag kunnen teruglezen, maar
dat wil ik juist niet. Het ging om die verslagenheid waarop
ik stuitte. Er kwam een enkele verwrongen
beleefdheidstekst uit, maar dat was het. Begrĳpelĳke
norsheid tegen het journaille.
Toen de voetbalsupporters waren ontscheept, overwoog
ik nog mee te reizen naar hun Liverpool. Daarvan afzien
werd wellicht ingegeven door vermoeidheid, of
zwĳgzaamheid van de supporters. De urgentie van
deadlines kan het niet geweest zĳn; het ging om de krant
van een etmaal later.
Ik voer nog midden in de nacht per ommegaande terug en
keek, aan boord, plotseling in de altĳd stralende facie van
mĳn chef, Sietse van der Hoek. Natuurlĳk was hĳ er ook
op af gegaan. Verslaggeversbloed verslaat politiek-
correspondenten- en sportreportersadrenaline. We
straalden, grinnikten elkaar toe. Nu aarzel ik: was het al op
de heenweg en is Sietse alsnog meegegaan naar Liverpool?
Tegen het ochtendgloren in mĳn R4-koekblik wist ik het
stuur zo recht te houden dat ik uiteindelĳk kapot maar
veilig thuiskwam. Wel zag ik, net als de Belgische
schrĳver Hubert Lampo, de zendmast bĳ Lopik, het
hoogste bouwsel van Europa, twee keer aan mĳ
voorbĳgaan, even vermoeid als de auteur moet zĳn
geweest die er een metafysische ervaring bĳ verzon. Het is
nogal simpel: eerst zie je hem bĳ Lexmond, dan bĳ
Ĳsselstein. Of omgekeerd dus.
Hoe de co- of dubbelproductie van Sietse en mĳ de krant
heeft gehaald, moet ik evenzeer nog opzoeken in Delpher.

Maurits Schmidt
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