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Laat je op 6 april
niet verrassen!

Kantineharpij tegen Wouter Kloot-
wijk, die iets zonder tang op zijn 
bordje legt: 
‘Niet met je handen, Klootzak! Zo 
heet je toch, Klootzak?’

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

volksknar@gmail.com

Rob Vreeken internationaal bekroond
ZOVEEL prijzen worden er bij de Volks-

krant de laatste tijd niet gewonnen. Als 
een collega dan eens gelauwerd wordt, zou 
je denken dat daar in de eigen krant flink 
aandacht aan zou worden besteed. Maar nee, 
Rob Vreeken wint een mooie bronzen plak in 
een Europese journalistieke wedstrijd en in 
de rubriek Mensen valt er niets over te ver-
nemen. Ook niet op de halve pagina media-
nieuws achterop. Eigenaardig, al past dit 
gebrek aan ophef ook wel weer bij de sym-
pathieke, bescheiden, veelzijdige en vrijwel 
geluidloze collega Buitenland.

Woensdag 18 maart stond Rob op een 
indrukwekkend podium in Berlijn om zijn 
prijs in ontvangst te nemen. Het gaat om een 
nieuwe Europese persprijs met de naam: Eu-
ropean Award for Excellence in Journalism. 

Naast hem stond een Duitse journaliste,  
Corinna Arndt, met de eerste prijs. De tweede 
plek was voor een vrouwenduo uit Oostenrijk: Corinna Mil-
born en Mary Kreutzer. Rob was dus de eerste man. Er was 
een keuze gemaakt uit 150 inzendingen uit een vijftal  landen: 
Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Spanje en Polen. Voor Neder-
land zat Margriet van der Linden, hoofdredacteur van Opzij in 
de jury.

De prijs is bedoeld als beloning en stimulans voor journalisten 
die zich bezighouden met de problemen in de wereld met name 

rond armoede en gezondheidszorg. Rob viel 
in de prijzen met een artikel dat hij op 5 april 
2008 schreef onder de titel: Meer dan sloven 
en baren. Het artikel vormde de opmaat voor 
een serie die hij schreef  - en nog schrijft - 
over de positie van vrouwen in de moslim-
wereld. Begin volgend jaar verschijnt alles 
gebundeld in een boek bij Meulenhoff. 

De jury prees het optimisme in de schrijf-
sels van Rob. Dankzij beter en meer onder-
wijs en doordat meer vrouwen zelf kunnen 
kiezen voor minder kinderen, is hun positie 
verbeterd.

Tegelijkertijd is Vreeken niet naïef, zegt de 
jury. Hij beschrijft de slechte stand van za-
ken en de hardnekkige weerstand tegen ve-
randeringen. ‘Het gaat nog steeds heel slecht 
met de vrouwen in de islamitische wereld’, 
zou even waar zijn als de stelling dat het 

wereldwijd de goede kant op gaat met de moslimvrouw.
Rob kreeg een glazen schildje met de prijs en zijn naam erin 

gegraveerd, van het type dat mensen (Robs woorden) ‘meestal 
pas op hun grafzerk krijgen’. En een enveloppe met 500 euro 
(eerste prijs was 2000, tweede 1000). Hij mag samen met de 
prijswinnende vrouwen een persreis maken naar Ethiopië en 
Oeganda.       

 Jan van Capel

Zie verder pagina 2

Nieuw katern: 2
Zie ook pagina 2

Vanaf 6 april komt de Volkskrant er 
heel anders uit te zien. Kwestie van 
bezuinigen vooral: 15 tot 20 procent 
minder. De redactie heeft de gelegenheid 
te baat genomen het tweede katern 
onder handen te nemen. Dat komt nu 
op elke werkdag als tabloid uit onder de  
titel 2. Tegelijk wordt de zaterdagkrant 
ingekrompen – dat bespaart papier, 
redactie en freelancers.

De hele operatie is maar liefst vijf 
maanden vervroegd. Het plan was in 

september te beginnen, maar de druk om 
te bezuinigen was groot.

Het nieuwskatern behoudt hetzelfde 
formaat als nu. Na vele brainstorms en 
lezersonderzoeken heeft de redactie 
besloten voor het katern 2 en voor de 
thema’s die daarin worden uitgewerkt. Het 
nieuwe katern is ontstaan uit de werkgroep 
die het Berliner formaat voor de krant 
heeft onderzocht. Berliner is een slag 
groter dan tabloid. Maar tabloid (de helft 
van de gewone krant) bleek handiger, het 
kan op de huidige pers worden gedrukt.  

Nicoline Baartman wordt chef 2.
Op maandag krijgt sport in 2 tien 

pagina’s. Columnist wordt Remco 
Campert. Dinsdag is het thema ‘jong’, van 
baby’s tot universiteiten. Aleid Truijens 
treedt erin op als columnist. 

Op woensdag gaat 2 over wonen. 
Geen interieurglossy, maar het wonen 
van alledag wordt erin beschreven. ‘We 
kijken bij onszelf en onze buren achter 
de gordijnen en uit het raam’, aldus 
de beschrijving van de hoofdredactie. 
Columnisten worden Caspar Janssen en 

Toine Heijmans.
Op donderdag gaat het voornamelijk 

over film, met drie pagina’s. Verder een 
pagina muziek en twee pagina’s agenda. 
Ronald Giphart wordt hier de vaste 
columnist.

In het katern van vrijdag worden de 
kunstbijlage en de boekenbijlage Cicero 
samengevoegd, volgens de hoofdredactie 
is dit de meest ingewikkelde operatie.

 Het wordt een dik katern van 40 
pagina’s, waarvan 23 redactioneel voor 
kunst en boeken. Arjan Peters schrijft de 
vaste column.

De rubrieken Media en Mensen komen 
elke dag op een vaste plek achter in 2 te 

Twee voorbeelden van 2
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Rob Vreeken met zijn derde prijs op het podium in Berlijn tussen de Duitse Corinna 
Arndt en de Oostenrijkse Corinna Milborn.            Foto Floor Godefroy

‘Vrouw in de islam ontwikkelt zich ook’ 

Hoe ben je op het idee gekomen om een 
serie te maken over de positie van vrou-
wen in de islamitische wereld? Of ben 
je domweg gestuurd?

‘De vrouw in de islam stond een paar 
jaar geleden opeens erg in de belangstel-
ling. Maar in Nederland werd er vaak heel 
oppervlakkig en zonder veel kennis van 
zaken over gesproken. Door mijn werk op 
Buitenland wist ik dat in de moslimlanden 
zelf van alles gaande was. Daarvan ver-
slag doen, zou het debat in Nederland 
verdieping kunnen geven. 

‘Ik had toen nog mijn handen vol aan 
Bombay en legde het idee neer bij de re-
dactie Buitenland. Maar het werd niet op-
gepikt, dus op een gegeven moment dacht 
ik: nou, dan doe ik het zelf.

‘Van dat debat in Nederland ben ik in-
tussen helemaal los geraakt, althans wat 
dit project betreft. Het is het beste zo on-
bevangen mogelijk op te schrijven wat ik 
ter plekke zie. Hoe zich dat verhoudt tot 
het ‘moslimdebat’ in Nederland moeten 
anderen maar beoordelen.’
 
In het juryrapport staat dat je blijk 
geeft van een optimistische kijk op het 
fenomeen, maar ook dat je niet naiëf 
bent. Waar maken ze dit uit op?

 ‘Waarschijnlijk omdat ik schrijf over de 
beroerde positie van vrouwen in islami-
tische landen. Dat is het uitgangspunt. 

‘Maar ik signaleer her en der ook be-
weging. Dat geeft het soms een optimis-
tische toon. Mijn verhalen over besnijde-
nis in Senegal bijvoorbeeld waren voor 
veel mensen (en ook voor mijzelf) een 
eyeopener: het blijkt toch niet zo hope-
loos te zijn als we dachten.’  

Verrast door de prijs? 

‘Ik wist niet af van het bestaan. De 
Nederlandse organisatie MyBody vroeg 
me in te sturen. Omdat mijn verhaal ei-
genlijk niet heel direct te maken had met 
het thema van de prijs (‘Seksuele en re-
productieve gezondheid’) was ik wel een 
beetje verrast. Maar men bleek het thema 
breed te hebben opgevat.’

 
Was het een leuke happening in Ber-
lijn? Met al die Corinna’s.

‘Jazeker. Er waren toespraakjes en ik 
moest zelf ook een dankwoordje uit-
spreken. Frau Ministerin, de minister van 

Ontwikkelingssamenwerking, was er en. 
Theo Sommer, oud-hoofdredacteur van 
Die Zeit, was ceremoniemeester.’ 

Hoe komt het dat alleen Nederland, 
Duitsland, Polen, Oostenrijk en Spanje 
aan deze prijs meedoen? 

‘Weet ik niet.’

Waar ben je intussen allemaal geweest 
voor deze serie? 

Indonesië, Bangladesh, Iran, Dubai, 
Jordanië, Senegal. Turkije volgt in ieder 
geval nog.

Was dit je eerste prijs?  
‘Ik heb een keer de marathon van Rot-

terdam gelopen onder de 3 uur (2 uur en 
107 minuten).’

Rob Vreeken bekroond (zie vorige 
pagina). Jan van Capel stelde hem 
enkele vragen.

liggen. Mensen lijkt een slap aftreksel te 
worden van de huidige, pittige rubriek. 
De tv-column, de Volkskeuken, rtv-
informatie, puzzels, weer en strips komen 
daar ook. 2 heeft ruimte voor reportages 
en interviews.

Op zaterdag komt er voorlopig nog geen 
katern 2. Dat zou een te ingewikkelde 
operatie worden voor de drukkerij. Dan 
komen er zes gebruikelijke katernen en 
een magazine: Nieuws, Economie, Sport, 
het Vervolg, Kennis, Reizen en Volkskrant 
magazine.

Als gevolg van alle hervormingen zal 
ook de Voorkant verdwijnen. Daar staat 

tegenover dat verhalen die tot nu toe in de 
Voorkant verschenen, nu in 2 komen. ‘Een 
goed verhaal komt sowieso altijd de krant 
in’, aldus de notitie van de hoofdredactie.

Het Betoog is voortaan te vinden in het 
Vervolg in de vorm van een wekelijkse 
essay-pagina. Forum breidt op zaterdag 
met een pagina uit.

Het katern HartenZiel gaat ook op in 
2. Daarnaast verschijnt de rubriek op 
de pagina Leven en in het Magazine. 

HartenZiel-verhalen door de krant heen 
krijgen een eigen logo. De website blijft 
– die is een groot succes met 280 duizend 
bezoekers per maand. 

De ingreep in de krant betekent (nog) 
niet dat de redactie gesaneerd gaat worden, 
althans niet rechtstreeks. Een redacteur 
beschrijft de sfeer als ‘afwachtend’. ‘We 
weten niet wat er gaat gebeuren, we moeten 
zien wat Van Thillo van de Persgroep gaat 
doen. Alles gaat gewoon door. Sommigen 
zitten wel al te filosoferen hoe dat nou 
moet met hun baan.’

JqJ

Vervolg van pagina 1: hervorming van de Volkskrant
Bezuiniging leidt 
tot inkrimpen

‘Het blijkt toch niet
zo hopeloos 
als we dachten’



3

Marieke Aarden bij haar afscheid na zevenendertig jaar

‘Idealen van de krant verwaterd’
De krant heeft haar leven verrijkt, 
maar Marieke Aarden vertrekt niet 
helemaal zonder teleurstelling. 
Jacques de Jong putte uit haar af-
scheidsspeech.

‘Ik zie liever een progressieve krant, 
die volgens mij hoog zou kunnen sco-
ren, temidden van bekrompen andere 
geluiden. Ik vrees dat dit niet zal gebeu-
ren. Misschien ga ik daarom met een 
tamelijk onthecht en licht gevoel weg 
bij de Volkskrant. Maar niet zonder de 
constatering dat de krant mijn leven in 
velerlei opzichten heeft verrijkt.’

Zo nam Marieke Aarden op 13 maart 
afscheid, na sinds 1972 voor de krant te 
hebben gewerkt. 

Ze vertelde: ‘Toen ik in 1972 in Den 
Haag begon, deed ik nog lustig mee aan 
de polarisatie. Maar mijn inspiratie putte 
ik toch vooral uit het fameuze motto van 
Den Uyl: spreiding van inkomen, kennis 
en macht.’ 

Marieke stelde vast dat in die tijd de 
nationale politiek werd beheerst door 
nieuwe thema´s, die haar aanspraken.  Zo 
herinnerde zij zich de start van het min-
derhedenbeleid, als antwoord op Moluk-
se bezettingsacties en de treinkaping bij 
Wijster. 

Nieuwe zakelijkheid
‘Het was wel een tijd dat de krant krach-

tig voor linkse thema’s koos. Met Harry 
Lockefeer en later met Pieter Broertjes 
deed ik ontwikkelingssamenwerking. Zij 
vanuit de sociaal-economische redactie, 
ik vanuit het departementale. Al gauw 
bleek dat de Amsterdamse accenten in het 
hulpbeleid niet de mijne waren. Ik wilde 

onversneden armoedebestrijding, jullie 
gingen over tot de nieuwe zakelijkheid in 
de hulp.’

Volgens Marieke evolueerde ‘Amster-
dam’ mee met de nieuwe ambtelijke in-
zichten, maar zij had het daar niet op. Als 
een kleine overwinning vermeldde zij een 
verhaal over trawlers voor India, te be-
talen uit de hulpgelden en geleverd door 
een Nederlandse scheepswerf, welk ver-
haal tot politieke kamervragen leidde.

De order ging tot Mariekes genoegen 
niet door. Zij legde uit tegen vervuiling 
van de hulp te zijn: zogenaamde ont-

wikkelingssamenwerking om het eigen 
bedrijfsleven te spekken. Temeer daar 
de Indiase vissers met hun vlotjes totaal 
overvleugeld zouden raken door de traw-
lervisserij.

‘Pionieren op het gebied van milieu 
lag me ook wel. In de jaren tachtig was 
je wel een donquichot als je je daarmee 
bezig hield. Milieuhygiëne werd het toen 
genoemd. 

‘PvdA-kamerleden die op dat gebied 
wel van zich deden spreken, kregen van 
Den Uyl weinig kans. De PvdA-leider 
had het stelselmatig over mejeujennen, 
want zo verbasterde hij het woord milieu-
hygiëne.’

Geen bèta
In 1995 stapte Marieke over naar Ken-

nis, omdat de politiek haar niet bijster 
meer boeide. Maar de wetenschapsredac-
tie was niet blij met de komst van zo n 
figuur uit Haagse politieke krochten: ze 
was ‘op zijn zachtst gezegd’ geen bèta. 
Maar bij Wetenschap ontbrak het deson-
danks niet aan collegialiteit. ‘Bij Broer 
Scholtens kon ik altijd aankloppen voor 
een historisch exposé, telefoonnummers 

of hij googelde snel wat info bijelkaar. 
Weinig mensen op de krant ben ik zo 
gaan waarderen als Broer. Ze gaan jou 
straks heel erg missen als het geheugen 
en journalistieke geweten van de krant’, 
aldus Marieke, die in haar speech verder 
opmerkte het opheffen van het Kennis-
katern - waarover met enige regelmaat 
werd gerept - onbezonnen te vinden. ‘De 
hoofdredactie wil toch niet de trouwe 
Volkskrant-lezers van zich vervreemden?’

Onthecht
Ten slotte: ‘De Volkskrant werd overi-

gens steeds minder mijn krant omdat de 
idealen verwaterden en de krant steeds 
ruwer werd in politiek opzicht. Mijn half 
jaar verlof in 2008 heeft me nog meer 
onthecht van de krant. De langzamerhand 
dominerende toon van onverdraagzaam-
heid, ook tegenover migranten, vind ik 
nogal ongepast. 

‘Overigens valt het nationalisme van 
PCM nogal mee. Eerst laten ze zich exor-
bitant door Britten bestelen en dan leve-
ren ze zich uit aan een Belg.’

‘Amsterdams’ idee
ontwikkelingshulp
niet het mijne’
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Het nageslacht zal nooit meer weten dat 
liedjeszanger, kunstschilder, illustrator 
en huisarts Jan de Cler ooit nog voor de 
Volkskrant heeft gewerkt. Hij overleed 
op 23 februari, 93 jaar oud, vooral nog 
bekend van Hup, Holland, hup. In het 
overlijdensbericht van 4 maart kwam 
de Volkskrant niet voor. Pogingen van 
Henk Strabbing om die episode aan de 
vergetelheid te ontrukken, strandden.
 Hij schreef de dag na de publicatie: 

‘Geachte redactie,
Ik lees het op zich best aardige stukje 

van Nienke van Heukelingen over de zo-
juist verscheiden Jan de Cler. En verbaas 
me dat de Volkskrant blijkbaar zélf niet 
meer weet dat diezelfde De Cler in de 
jaren zestig haar zeer gewaardeerde me-
dische medewerker was.’

Antwoord van Marie Louise Schippers 
van de briefjes:

‘Hartelijk dank voor je mail - die wij 

in goede orde hebben ont-
vangen! Hoe gaat het met 
jou? Alles wel? Dank voor 
je opmerkingen, je hebt 
natuur lijk volstrekt  gelijk. 
Helaas...’

Henk weer: ‘Het gaat met 
mij zeer goed. Maar mij 
interesseert - als er nou de 
naam van bij voorbeeld mijn buurman 
onder had gestaan in plaats van deze, 
misschien te bestraffend overkomende, 
zeikerige oud-redacteur, waren deze re-
gels dan wél in de krant gekomen? En dan, 
nog belangrijker: heeft de hoofd redacteur 
nu op z’n minst een aardig briefje aan de 
nabestaanden gestuurd?’

Pieter B. tussendoor: ‘Ik wist het ook 
niet. En ik werk hier al honderd jaar.’

Marie Louise weer: 
‘De eerlijkheid gebiedt mij te bekennen 

dat ik dat ook niet wist - dat Jan de Cler 

oud-medewerker was van 
de Volks krant. Ik meen dat 
ik destijds jouw mailtje heb 
doorgestuurd naar Thom 
Meens, de ombudsman. Lo-
gischerwijs zou dan een aan-
vulling in de rubriek Aan-
vullingen en Verbeteringen 

worden gepubliceerd. Dat is 
wat ik altijd in dit soort gevallen doe. Ik 
weet niet of dat inmiddels is gebeurd - en 
natrekken gaat nu even niet want het sys-
teem van de krant ligt plat. Mailen gaat 
gelukkig wel, maar zoeken niet. Je hoort 
dus nog van mij.’

Commentaar van Henk, enkele weken 
later: ‘Inmiddels weten de lezers nog al tijd 
van niks. Op mijn vraag of Pieter Broer-
tjes dan tenminste alsnog een net briefje 
aan de nabestaanden had doen toekomen, 
heb ik geen antwoord kunnen losweken.’  
       Jq.J

Over dieren gesproken:
Ik vermoed dat ik de eerste was die 
met een dier op de krant verscheen.
Bob Bertina en ik (fi lm- en 
draaiboekredactie) zaten destijds 
op de Nieuwe Zijds in het kleine 
‘dictafoonhok’, hoog boven de grote 
redactieruimte, maar er wel mee 
verbonden door een schuifdeur en 
een steile trap. Vanuit het hok keek 
je de Sint Luciënsteeg in, waar 
‘s zomers elke vrijdagmiddag heel 
langzaam een spelend draaiorgel  
doorheen trok, tot mijn grote plezier, 
maar tot ergernis van anderen die
druk bezig waren met de zaterdag-
krant en die de muziek maar 
hinderlijk vonden.
Om het hok wat op te fl euren, 
zette ik af en toe bloemen op  mijn 
bureau, of een plantje en op een 
goede dag een glazen kom met een 
goudvis zonder naam. 
Lang heeft hij er niet gestaan, want 
Jan Heinemans  - op het gebied van 
grappen tot veel in staat - probeerde 
telkens als hij ons bezocht in ons 
hok, de as van zijn sigaret af te 
tippen boven de kom. Dus verhuisde 

de vis al snel terug naar de kamer 
waar ik destijds woonde.
Diezelfde ongelofelijke fantast legde 
eens - zonder enige aanleiding - wat 
achteloos een (dodelijk saai) boekje 
over Japanse keramiek op mijn 
bureau en vertrok weer.
 Toen ik het opensloeg, zag ik een 
door hem geschreven ‘opdracht’:
‘Aan Mélanie, ter herinnering aan 
de dwaze maar oer-menselijke en 
gelukkige dagen doorgebracht
op Waddenzee en IJsselmeer aan 
boord van The Four Winds’. 
Ik heb dat boekje nog steeds en eens 
in de zoveel tijd bezorgt het me, net 
als toen, de slappe lach!

Mélanie Cuypers
***

In het stukje van Erna van den Berg 
over haar teckel schreef ze: ‘Een 
personeelslid van documentatie, een 
lilliputter, zijn naam ben ik vergeten, 
stapte de lift in’.
Het kwam bij mij nogal denigre rend 
over. Die kleine man was volgens 
mij de heer Van Vught, hoofd Docu-
mentatie en de ‘google avant-la 
lettre’ voor de redacteuren eind jaren 
zestig. Eén telefoontje naar hem en 
je had alle benodigde achtergrond-
informatie voor je artikel. 
Inderdaad de man was geen reus. Hij 
was een lopende encyclopedie, zeer 
behulpzaam en met humor. 
Iets anders nog. Ik vind het een 
goed idee dat Suzanne aan 
Marieke Aarden vraagt de Knarren 

te laten meegenieten van mooie, 
geheime plekjes in ons land. Of 
nog beter, laten zij samen een 
picknick orga niseren op zo’n voor 
de buiten wacht onbekend stukje 
natuurschoon. Ieder een mand mee 
met gebraden kippenpoten en bub-
bels. Kan best aardig worden.

Marjan Hoenson-Morselt
***

Dat was op 24 maart weer een aange-
name knarrenborrel, op de zevende van 
het oude Volkskrant-gebouw (dat je ove-
rigens elke keer verder ziet verloederen; 
maar het uitzicht blijft goed). Ruim twin-
tig man en vrouw waren er. 
Bert Vuijsje probeerde dit aantal af te 
zetten tegen het aantal abonnees van de 
Volksknar. Dat zijn er ruim honderdzes-
tig. Opkomst derhalve 12,5 procent – en 
dat is niet gering, met ook nog enkele 
berichten van verhindering. Per slot gaat 
het om de kwaliteit.
Die kwaliteit bleek ook bij het afrekenen 
van de collectieve nota. De totale op-
brengst van hetgeen de collega’s bij el-
kaar legden, bleek boven het eindbedrag 
van de nota uit te komen - dat hebben 
we met alle respect ook weleens anders 
meegemaakt...
Impliciet bleek uit de bijdragen grote 
waardering voor het clubblad. Dus het 
overschot krijgt als bestemming het 
Fonds tot Behoud en Bemoediging van 
de Volksknar. 
Zo kunnen we nog even voort.
Namens directie en hoofdredactie
Han van Gessel en Jacques de Jong

Grote dank

Volkskrant heeft Jan de Cler vergeten

Jan de Cler


