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Art director
snijdt visfilet
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De chef van een op vrijdag ver-
schijnend katern tekent zuchtend 
de declaratie van een redacteur die 
naar Parijs is geweest: ‘Hij kan echt 
geen dag zonder oesters.’

Memorabele uitspraken uit het verleden van 
de Volkskrant. Inzendingen zijn welkom bij:

volksknar@gmail.com

Tjielp tjielp in het redactielokaal

Van de gelaagde kantoortuin aan de 
Wibautstraat kon je beweren wat je 
wilt (eeuwige tochtstromen, tabaks-
rook die nooit meer verdween, de 
meest ondeugdelijke klimaatregeling 
ooit aangelegd), diervriendelijk was 
het er wel. Althans binnen.

Met een duffe bons vloog ooit een 
kippige duif tegen een ruit op de 
derde verdieping. De ramen konden 
niet open.
 Bij Jan Wolkers, die een onder-
huurster of vriendin had die hij de wacht 
aanzegde, kon dat in de Zomerdijkstraat 
wel. Toen zij geen of te weinig aanstalten 
maakte, ontsloot hij de kooi met haar par-
kieten, zodat hij met een badmintonrac-
ket het rondfladderende gevogelte door 
het open raam naar buiten kon serveren 
- de ene ace na de andere.

Muizen
Wíj hadden muizen, aangelokt door het 

luilekkerland van voedselresten in en om 
de prullenbakken. Al ten tijde van Van der 
Pluijm huisde een complete familie in de 

zwartglimmende piano. Die moesten een 
goed heenkomen zoeken, zodra Henk 
Huurdeman tijdens een feest of receptie 
begon te spelen. Lockefeer, geen erkend 
liefhebber van knaagdieren of entartete 
muziek, verbande het instrument naar een 
achterkamertje.
  Het kon ook anders. In de stilte van de 
nanacht sloot een anonieme redacteur 
vriendschap voor het leven door het bij-
voeren van een muis - zoals tot levens-
lang veroordeelden in eenzame opsluiting 
soms tegen kakkerlakken gaan praten. 
(Toen een keer werd gebeld voor Paul De-
pondt, meldde een collega dat hij hem net 
langs de plint had zien wegschieten.)

Maria Hendriks had katten en een abon-
nement op de Poezenkrant, maar haar sia-
mezen moesten thuisblijven en konden 
niet worden ingezet.

Honden
Dus zag je eigenlijk alleen fervente hon-

denliefhebbers met een onaangelijnd ge-
zelschapsdier. 

Onder wie Jan Tromp, die met een ha-
rig en niet toevallig petieterig uitgevallen 
exemplaar over de redactie stapte. Mul-
tifunctioneel, zoals Willem Ellenbroek 

vaststelde: ‘Op zaterdag wast hij er 
de auto mee.’
  Baas boven baasje: Art Verburg, op 
jonge leeftijd door een ongeval omge-
komen binnenlandredacteur, bracht er 
in de avonddienst geregeld twee mee, 
en niet uit de categorie XXS. Een wat 
stuurs ogende dictafonist, zijn naam 
is me ontschoten, deed hetzelfde met 
een type dat perfect bij hem paste: 
een bullterriër.
 Maar als werkte ook hij in vaste 
dienst, veelvuldig genoten wij van 
de aanwezigheid van de grote zwarte 
hond die Dick Slootweg vergezelde. 
Ondanks een vervaarlijk uiterlijk zette 
Bo - vernoemd naar de onlangs over-
leden Bo Diddley, bedenker van een 
jungleritme - zijn tanden bij voorkeur 
in kartonnen kokers waarvan de res-
ten aan het eind van alweer een druk-
ke dag op tal van plekken konden 
worden aangetroffen. Tijdens de be-
grafenisplechtigheid in Driehuis lag 
Bo verslagen bij de kist van Dick.
  
Vissen
Onverstoorbaar zwom intussen een 
kleine goudvis in een kom op de 

binnenlandbureaus zijn krappe rondjes. 
Roepnaam Locky, achternaam derhalve 
Harrefeer. Jaren voordat de Partij voor de 
Dieren alarm sloeg over de onwenselijk-
heid van zo’n wrede glazen bol, ontferm-
de Wies Samplonius zich over hem, zodat 
Locky H. bij haar thuis een onbezorgde 
oude dag tegemoet kon zien in een riante 
rechthoekige behuizing.
  Ben Haveman had een eigen cel en daar-
in zijn eigen vis. Veel zagen ze elkaar niet 
en ook als Ben met de deur op slot aan het 
scheppen sloeg, hadden ze niet echt oog 
voor elkaar. De band kan niet sterk zijn 
geweest. Erwin Horwitz moest de vis ge-
regeld van een wisse hongerdood redden. 

Gevederd waren de vrienden die col-
lega´s meebrachten, niet. Toch klonk af 
en toe melodieus vogelgezang in de kan-
toortuin, bij voorkeur als het een beetje 
stil was. Oningewijden hielden op met 
werken om te pogen de herkomst te trace-
ren. De liederen van onder andere nachte-
gaal, merel en beflijster wisselden elkaar 
monter af.
  Herkomst: een verdekt afgespeeld ge-
luidsbandje van Peter van den Berg.

Adriaan de Boer

De Boekenweek staat in het 
teken van de dieren. Tjielp! Maar 
hoe stond het met de huisdieren 
ter redactie? Adriaan de Boer, 
die het dikste boek van allemaal 
heeft geschreven met een dier in 
de titel (‘Wat doet die kip in het 
aquarium?’; 2007; 544 pagina’s), 
doet een boekje open over onze 
eigen dierentuin. 

Muizen vluchtten 
uit piano als

Henk Huurdeman
begon te spelen
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Lorenzo Ledel, van redactie-
assistent tot opmaakredacteur bij 
de Volkskrant tussen 1976 en1986. 
Tegenwoordig zelfstandig art 
director en specialist op het gebied 
van vis fileren. Jacques de Jong 
legde hem enkele vragen voor.

Vanwaar je interesse voor vis?
‘Culinaire interesse heb ik altijd gehad. 

Ik kook graag, lees en leer veel over eten, 
en vis heeft een gewoon een speciaal 
plekje bij mij gekregen. Net zoals bij col-
lega Wouter Klootwijk.

‘Omdat ik wel redelijk vis kan berei-
den, maar eigenlijk helemaal niet wist 
wat je met zo’n heel beest aan moet als 
je bijvoorbeeld op de markt in Spanje 
bent, besloot ik op de zaterdagen bij de 
visafdeling van groothandel Sligro/VEN 
te gaan werken. Ik deed daar altijd al mijn 
boodschappen. Ik wilde leren fileren, zij 
konden altijd wel mensen gebruiken.’ 

Is fileren je hobby, letterlijk dan wel 
figuurlijk?

‘Het was snel geregeld. De personeels-
chef had eerst nog wat reserves: Wist ik 
wel dat het loon maar 12,50 euro per uur 
was? Ik zei hem dat mijn vrienden had-
den gezegd dat ik met een tientje al blij 
mocht zijn, dus dat was al top. Hij moest 
echt nog even tot zich laten doordringen 
dat het voor mij als hobby bedoeld was en 
niet om mijn omzet op te krikken. Overi-
gens, de fiscus telt mijn bescheiden vis-
inkomsten gewoon op bij die omzet, dus 
een naheffing zal ook nog wel volgen. 

‘En nu doe ik dus een dag per week 
echt ‘mannenwerk’. Vanaf zeven uur ‘s 
ochtends vissen snijden is weer eens wat 
anders dan de hele week achter de Apple. 
En ik vind het ‘winkeltje spelen’ ook wel 
erg leuk, en om klanten te vertellen wat ze 
met de vis moeten doen.’

Kun je daarmee nu een beetje uit de 
voeten?

‘Inmiddels heb ik natuurlijk wel geleerd 
een visje te fileren, hoewel ik nog steeds 
zo trots als een pauw ben als ik als een 
echte professional mooie, dubbele filets 
uit een perperdure tarbot weet te snijden, 
haha. Maar ik leer nog elke dag. En daar-
om doe ik het ook alweer veel langer dan 
ik van plan was. 

‘Ook leuk: dat ik nu eindelijk, samen 
met de inkoper en met een witte Sligro-
jas aan, af en toe in Rungis kom (de ‘buik 
van Parijs’, waar de grootste vismarkt van 
Europa is gevestigd). Hoe meer ik erover 
lees, en hoe meer ik ermee in mijn handen 
sta, hoe gekker ik eigenlijk van vis word. 
Dus ik blijf er nog wel even.’

Lorenzo Ledel (rechts) met grote roodbaars in de vishandel van Sligro/VEN. 

Art director met fileermes

Zie je nog wel eens iemand van de 
krant?

‘Victor Lebesque doet er af en toe 
boodschappen, laatst nam hij Peter van 
den Berg mee. Ben Haveman en Marga 
komen er op zaterdag, Kom allemaal zou 
ik zeggen. Je moet natuurlijk wel een 
pasje hebben om bij mij boodschappen te 
doen...’

Wanneer zat je bij de Volkskrant en op 
welke plekken?

‘In 1976 begonnen als redactie-assistent 
- het begrip redactiebediende was vlak 
daarvoor afgeschaft, zoals ook de werk-
ster interieurverzorgster werd -, werd ik 
na een jaar leerling-journalist op de op-
maakredactie. Lucy Prijs, die daar ook 
net was begonnen, vond mijn handschrift 
mooi en vroeg me of ik belangstelling had 
(had er ook lekker veel mee te maken). 
Natuurlijk had ik dat, want dat was waar 
ik voor op de krant was komen werken.

‘Ik wilde dolgraag journalist worden, 
maar ontbeerde de noodzakelijke voor-
opleiding. Eigenlijk miste ik elke noodza-
kelijke vorm van vooropleiding, want ik 
was wat je tegenwoordig een drop-out 
noemt, een voortijdige schoolverlater, een 
werkende jongere.

‘Ik weet nog dat Jos Sterk, bij wie ik ‘sol-
liciteerde’, mij nog ernstig meedeelde dat 
ik toch absoluut niet de gedachte moest 
hebben om journalist te worden, want dan 
zou ik toch echt beter bij een plaatselijk 
krantje of zoiets kunnen beginnen. Dat 
ging bij de Volkskrant niet gebeuren. 

‘Lul maar raak, dacht ik, wie het dichtst 

bij het vuur zit warmt zich het best. Dat 
het de opmaakredactie werd, is natuurlijk 
eigenlijk wel logisch, want formeel ben 
ik nooit verder gekomen dan de lagere 
school, waar ik aardig wat heb geknipt en 
geplakt.’

Heb je nog geleden onder de tirannie 
van Ad Overeem?

‘Ik ben dus van het tijdperk Van der 
Pluijm en Lockefeer, en de chefs Nacht 
Ed Bente en Herman Leenes. En van het 
tijdperk dat de krant steeds dikker werd, 
met steeds meer katernen op zaterdag. De 
opmaakredactie bestond nog slechts uit 
twee kleine roulerende ploegjes van twee 
man in de dag onder het toeziend oog van 
Hub. Hubben, en twee man in de nacht 
voor de nieuwskrant. Twee weken dag, 
twee weken nacht.

‘Ik genoot zowel van de dagdienst, waar 
we alle tijd hadden om te ‘spelen’ met 
de luxe-katernen, als van de nachtdienst, 
waar ik ook heel veel heb geleerd, meer 
specifiek journalistieke vaardigheden. 

‘Heel erg veel van alles wat ik bij de 
Volkskrant heb geleerd, is me altijd van 
pas gekomen in de rest van mijn loop-
baan.’ 

Wat voor herinneringen heb je zoal en 
aan wie?

‘In het begin keek ik als jochie heel erg 
op tegen de ervaren mannen, en ik was 
trots erbij te horen. Al werd dat natuurlijk 
wat serieuzer toen ik, in plaats van al-
leen bier halen, de telex scheuren en Het 

Zie verder op pagina 3
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Vervolg van pagina 2

Lorenzo Ledel

Complimenten voor extra nummer 
van de Volksknar over PCM vorige 
week. Wederom beter dan de Volks-
krant zelf. Ik overweeg mijn al ruim 
zestig jaar oude abonnement op dat  
‘Belgische’ dagblad op te zeggen.

 Gerard van den Boomen

Parool op de bureaus neerleggen, me echt 
met de krant mocht bemoeien.

‘Herinneringen aan Piet van der Vliet 
(‘Ik heb de hele map Omroepen door-
gespit maar kan niets vinden over radio-
activiteit’); aan directiesecretaresse Ellen 
de Wolf met wie ik een onstuimige relatie 
kreeg; aan Hub. Hubben die zo vreselijk 
tegen mij tekeer kon gaan dat af en toe 
de halve redactie kwam kijken wat daar in 
godsnaam aan de hand was; aan de lange 
Mahjong-nachten; de zwarte soep van 
Hans Beynon; aan de roti’s als we heel 
laat met de katernen aan het werk waren; 

aan de grafici; aan Van der Pluijm die mij 
heel erg heeft gesteund om van redactie-
assistent een volwaardige vormgever te 
worden, noem maar op.’

Wat was je laatste bezigheid bij de 
krant, ik bedoel welke afdeling?

‘Toen ik tien jaar bij de krant werkte, 
raakte ik in een depressie (hetgeen niets 
met de krant te maken had), en heb mij 
behoorlijk onmogelijk gemaakt. Toen ik, 
dankzij onder andere een stevige kuur van 
zware medicijnen en veel tijd, het licht 
weer zag, besloot ik dat ik ook professio-
neel verder moest.

‘Ik werd, omdat ik weleens met kleur 
wilde werken, vormgever bij Ski Maga-
zine en Surf Magazine van de Telegraaf 
Tijdschriften Groep, vervolgens na een 

Teckel onder het bureau
Mocht je je hond meenemen naar de redactie? Nooit gevraagd. Mijn teckel, Katrijn, 
ging in de jaren zeventig vaak mee. Onder mijn bureau stond haar mandje waar ze 
braaf in bleef liggen. 

Ik vond het zielig om haar altijd alleen thuis te laten. Weliswaar was er in huis de poes 
als gezelschapsdame en samen konden ze de tuin in door het kattenluik. Maar zo’n hele 
dag alleen is saai voor een hond.

En op de redactie was het gezellig voor het beest. Ze werd veel geaaid en tijdens de 
twaalfuursvergadering verhuisde ze met mand naar het secretariaat. Ik kan me niet 
herinneren dat iemand zich ergerde aan het beest. 

’t Was ook maar een klein hondje, op korte poten. Hoewel, ik stond een keer met hond 
in de lift toen een personeelslid van documentatie de lift instapte; een lilliputter, zijn 
naam ben ik vergeten. ‘Wat een grote hond’, riep hij verschrikt. 

Nee, dan de hond van Dick Slootweg. Daar kon mijn teckel zes keer in. Tot een 
hondengevecht is het nooit gekomen, want toen Dick zich een hond aanschafte, was 
Katrijn al dood.       

Erna van den Berg

paar free-lance omzwervingen chef vor-
mgeving bij het vrouwenblad ELLE, waar 
ik vijf jaar heb gewerkt.’

Voor wie werk je nu zoal?
‘In 1995 ben ik voor mezelf begonnen 

en ben art director geweest van onder 
andere Talkies, Esquire, Penthouse, Ho-
reca Journal  en Jewels & Watches en heb 
veel sponsored magazines en dergelijke 
gedaan. Nu doe ik de vormgeving van het 
huizenblad Vivenda, maak specials voor 
de sales-afdeling van Elsevier, adverto-
rials voor diverse bladen en schrijf wat 
culinaire verhalen voor het ‘duurzame’ 
Green.2 Magazine. 

‘Maar: veel te weinig werk, eerlijk ge-
zegd. Als iemand een (sponsored) maga-
zine voor me weet… ;-)’

Marieke Aarden vanaf nu
voor eigen lol de natuur in

Links: Marieke Aarden tijdens haar afscheidsspeech in Pier 10. Zichtbaar 
op de foto Jan Tromp, Jean-Pierre Geelen, Ineke Jungschleger en ach-
teraan deels Jet Bruinsma.            Foto Suzanne Baart

Na 37 jaar nam Marieke Aarden 
afgelopen vrijdag afscheid van 
de Volkskrant. Ze deed dat met 
een diner in het Amsterdamse 
restaurant Pier 10, achter het 
Centraal Station. Ze had een 
kleine groep collega’s en oud-
collega’s uitgenodigd, zowel uit 
haar Haagse tijd als uit de peri-
ode dat ze in Amsterdam bij de 
Wetenschapsredactie werkte.
 

Natuurlijk waren er de toespraak 
van Pieter en de feestrede van Jan 
Tromp.  Wat nog het sterkst herin-
nerde aan die goeie ouwe tijd van 
Volkskrantfeestjes was het onvol-
prezen krantje met vriendelijke en 
nostalgische bijdragen. En er wa-
ren de cadeaus, een tas vol dvd’s 

waarvoor ze nu volop tijd heeft en 
een financiële bijdrage aan haar 
toekomstige reizen.

Want reizen, dat blijft Marieke 
ook de komende tijd doen. In 2008 
rook ze al flink aan haar vrijheid: 
ze nam een sabbatical (half) jaar 
waarin ze rondreisde door Europa 
en Afrika, met Jan Joost of met 
vriendinnen. En dat blijft ze ook 
de komende jaren doen. 

Natuur en milieu houdt ze in haar 
pakket, maar nu gaat ze voor de lol 
met de boswachter op pad en hoeft 
ze er niet meer over te schrijven. 
Hoewel: misschien iets voor een 
rubriek in de Volksknar? Met tips 
over mooie, geheime plekjes die 
alleen Marieke kent?

Suzanne Baart


