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HET ONTSTAAN van Mede (eigen-
lijk een Geenstijl.nl avant la lettre): 

het was vooral adjunct Vuijsje (door ons 
Vuistje, Camem Bert en Bert Edit geno-
emd) die inspireerde tot enig venijn. De 
goede man was een beetje bang voor de 
soldatenkamer van Fin (thans economie-
redactie geheten), en scande iedere och-
tend of er weer iets vervelends over hem 
op Mede stond. En natuurlijk adjunct 

Mede: bron van hilariteit en ergernis

Chef Nacht Nico Goebert over de 
zaterdagkrant met de zoveelste 
nieuwe rubriek: ‘De krant heeft 
meer vignetten dan nieuws.’

Vanaf heden hebben we linksonder op deze pagina de rubriek ‘Het ergste uit 
qr Mede’, met als bron de legendarische rubriek Mede, die vanaf 1989 tot on-
geveer twee jaar geleden het oude Atex-systeem heeft geteisterd. Het was een 
bron van hilariteit voor de samenstellers en de medewerkers, maar een even 
grote bron van ergernis (die soms uitgroeide tot woede) voor de slachtoffers. 
Niets was heilig: geen vertrouwelijke correspondentie, geen autoriteit; open-
lijke opmerkingen werden met gretigheid genoteerd. De eigen omschrijving: 
‘Mede is de traditionele mededelingenrubriek van de Economie-redactie. Rod-
dels, mislukte stijlbloempjes, afgeluisterde telefoontjes en andere goedbedoel-
de humor zijn welkom.’
Willem Beusekamp was de aanjager. Hieronder zijn toelichting.

Broertjes (‘Drs Beroerdjes’, zei Van Bak-
kum), ook een dankbare leverancier. 

Overigens bleef Fin Fin en Mede bleef 
dus Mede, ook toen er steeds meer vrou-
welijke collega’s bijkwamen: Connie de 
Jonge, Annegreet van Bergen, Michèle 
de Waard, Ineke Noordhoff, Steffie Kou-
ters, Ineke Jungschleger. Sterker: vooral 
Ineke Noordhoff en Annegreet spekten 
de rubriek met bepaald man-onvriendeli-
jke oneliners - Van Bakkum, Goebert en 
ik waren hun doelwit.

Gelazer
En ja: er kwam regelmatig gelazer van. 

Ik herinner me dat iemand een boos 
memo van Ben Haveman aan de hoofd-
redactie onderschepte en het op MEDE 
plaatste. Dat zou en moest verwijderd 
worden van Harry Lockefeer. Dan lieten 
we het er pesterig nog een paar dagen 
staan. Haveman geraakte buiten zinnen 
en chef Van Bakkum werd op het matje 
geroepen.

De rubriek werd echt gevreesd en was 

razend populair; alle deelredacties stuur-
den bijdragen die (strenge eindredactie) 
meestal niet werden geplaatst.

John Schoonbrood
Ik moet er nog iets belangrijks aan 

toevoegen. John Schoonbrood (in 1992 
naar de Verenigde Staten geëmigreerd 
en thans multimiljonair aan de voet van 
de Rocky Mountains) was werkelijk 
een computergenie. Toen het ook jullie 
bekende Atex werd geïnstalleerd had hij 
het systeem eerder door dan de experts 
van Systeembeheer. John kon over de 
Chinese Muur heen bij Parool en Trouw 
naar binnen kijken, kraakte alle wacht-
woorden en kon ongemerkt de msg’s 
onderscheppen die anderen binnen PCM 
verstuurden. Hij toverde zelfs geheime 
memo’s van hoofdredactie Parool te-
voorschijn. Echt ongelooflijk. Nu herken 
je het niet meer, maar menige bijdrage 
aan Mede kwam uit de koker van John.

Dit schrijvende schiet mij nog een 
fraaie oneliner te binnen, die nergens 
meer is te vinden.

Het was ergens in de jaren negentig, 
toen Broertjes voor de zoveelste keer 
werd aangehouden wegens te hard rijden. 
Hij moest voorkomen en kreeg een flinke 
douw.‘Wat wil je,’ riep hij ter redactie, 
‘de officier van justitie was een kruising 
tussen Goebert en Beusekamp. Toen ik 
hem zag en hoorde, wist ik dat ik de lul 
zou zijn.’

Willem Beusekamp

‘Zo af en toe word ik ook nog wel be-
naderd of ik nog weet hoe een bepaalde 
affaire in elkaar zit. Of in welk archief 
bepaalde zaken terug te vinden zijn. En 
geloof me gerust, één ding is zeker: dat 
echt niet alles betrouwbaar via Google en 
internet terug te vinden is. Vanzelfspre-
kend help ik die vragenstellers verder op 
weg naar de informatie die zij nodig heb-
ben.’

Otto Spronk, chef Documentatie bij de 
Volkskrant vanaf 1979 maakte in 2005 
gebruik van de 57½-regeling en is sinds-
dien met prepensioen. Dat bevalt hem uit-
stekend. ‘Ik heb altijd buiten Amsterdam 
gewoond. Ik woon sinds 1992 in Rosma-

len. Ik reisde daarom altijd per trein naar 
het werk en wanneer je dat zo’n  kleine 
dertig jaar hebt gedaan, dan kan ik je ver-
zekeren dat het een grote opluchting is om 
de overvolle treinen, schuddende Belgi-
sche huurrijtuigen, slechte aansluitingen, Zie interview op pagina 2

vertraagde en uitvallende treinen, railrun-
nertjes en ‘vallende blaadjes op de rails‘ 
achter je te kunnen laten.’

‘Ik geniet iedere dag weer van het niet 
meer moeten. En met al mijn historische 
interessegebieden verveel ik me absoluut 
niet en achter de geraniums zitten is er 
zeker niet bij. Integendeel zou ik zeggen. 
In de afgelopen jaren is in de Verenigde 
Staten, Duitsland en België een aantal 
boeken verschenen met mijn naam op het 
omslag als medewerker en verder heb ik 
direct of indirect meegewerkt aan een be-
hoorlijk aantal internationale historische 
publicaties en tentoonstellingen.’

‘Google ook niet altijd even betrouwbaar’

QR MEDE



2

We hebben weinig gemerkt van je 
afscheid. Hoe is dat in zijn werk 
gegaan?
‘De laatste jaren waren beslist niet 

de plezierigste. Maar in 2005 heb ik 
zelfs driemaal een formeel afscheid 
gekregen van HP/De Tijd, de Cen-
trale Documentatie in Rotterdam en 
kleinschalig van Documentatie van 
de Volkskrant. Die laatste club was 
me zeker niet vergeten, ik was daar 
namelijk 18 jaar als chef actief ge-
weest en had samen met de documen-
talisten de afdeling op een beduidend 
hoger plan weten te brengen. 
‘Een kleinschalig afscheid van de 

Volkskrant was prima. Ik was toch 
al een behoorlijke tijd uit het zicht 
van de redactie verdwenen, hoewel 
ik formeel een dienstverband van 27 
jaar met de Volkskrant heb gehad.’

Wilden ze je kwijt of had je moeite 
met de jonge meute?

‘Moeite met de jonge meute jour-
nalisten heb ik nooit gehad, integen-
deel. Ook zij konden mooie verhalen 
schrijven op de basis die wij als Docu-
mentatie konden leveren. Duidelijk werd 
uiteindelijk dat adjunct Yvonne Zonderop 
mij kwijt wilde; daar zijn jammer genoeg 
nogal wat conflicten over ontstaan.’

Waar zaten de problemen?
‘Ik was in 1979 door hoofdredacteur 

Jan van der Pluijm aangenomen als chef 
Documentatie, als opvolger van Henny 
van Vught. De afdeling was in die tijd 
een behoorlijke puinhoop. Anderhalf jaar 
achterstand op het verwerken van de ei-
gen krant, vogeltjes en knaagdieren op de 
afdeling en personeel dat de dag begon en 
eindigde met backgammon en af en toe 
daar tussendoor een mapje met knipsels 
aan een zelden binnenkomende redacteur 
gaf. 

‘Met heel hard werken van alle mede-
werkers zijn de achterstanden ingehaald. 
Pas daarna  kon er echt worden begonnen 
de afdeling van een statisch knipselarchief 
om te vormen naar een actieve en met de 
redactie meedenkende Documentatie.

‘Alles in die tijd ging nog handmatig. 
Index inschrijven, krant coderen, artike-
len met de hand uitknippen, kaartjes voor 
de kaartjessystemen typen en de kranten-
knipsels in de duizenden hangmappen op 
onderwerp en naam wegbergen. Toen in 
1982 Atex als redactioneel systeem bin-
nenkwam, heeft Documentatie die kans 
onmiddellijk aangegrepen om alle kaart-
jessystemen daarin onder te brengen.

‘Alle platte teksten van de krant in z’n 

geheel bewaren, zat er absoluut niet in in 
die tijd. De tapes en schijven waren be-
perkt in de opslagcapaciteit en bovendien 
veel te kostbaar. En dat bleek. Na zo’n 
twee jaar stond Paul Kouwenberg bij mij 
op de stoep of ik die ‘troep’ maar uit het 
redactionele systeem wilde halen, want 

ik bracht de productie van de krant in ge-
vaar.

‘En zo kreeg Documentatie als eerste 
een aparte IBM-computer en werden de 
systemen voortaan op floppies bijgehou-
den. De krant en de redactie groeiden, en 
Documentatie groeide mee. Ik heb nooit 
echte problemen gehad met mijn bazen, 
maar toen kwam adjunct Yvonne Zon-
derop.’

Hoe is dat allemaal opgelost?
‘In oktober 1997 werd ik bij Zonderop 

geroepen en kreeg ik de mededeling dat 
het na 18 jaar tijd werd dat er een nieu-
we chef Documentatie kwam. Nogal ge-
schrokken vroeg ik of er iets aan mijn 
werk mankeerde. Maar dat bleek absoluut 
niet het geval, integendeel de hoofdre-
dactie was zelfs zeer tevreden over mijn 
functioneren. Op mijn verbouwereerde 
vraag wat dan de verdere plannen waren 
met mijn persoontje, kreeg ik als ant-
woord: nou, gewoon verder op de afde-

ling als documentalist. 
‘Na 18 jaar chefschap van die club 

voelde ik daar natuurlijk heel weinig 
voor. Vanaf dat moment ontstonden 
voortdurend conflicten met Zonderop. 
In vier jaar tijd werd mijn functie vijf-
maal aangepast en helaas altijd zonder 
enig overleg. Uiteindelijk eindigde 
ik mijn loopbaan als researcher voor 
drie dagen bij HP/De Tijd en twee da-
gen op de Centrale Documentatie in 
Rotterdam.’

Wat dreef jou in het documentatie-
vak? Waar komt je verzamelwoede 
vandaan?

‘Historische belangstelling heb ik 
al vanaf mijn vroege jeugd gehad en 
dan komt het verzamelen vanzelf. Ik 
ben na de middelbare school opgeleid 
als boekhandelaar en heb zelfs bij de 
boekhandel van De Bijenkorf in Den 
Haag twee jaar gewerkt. Toen ook 
nog een cursus MO Geschiedenis, 
plus vanzelfsprekend een gezonde 
journalistieke nieuwsgierigheid. Dat 
bleek een uitstekende basis voor dit 

gekke vak.’

Wat verzamel je zoal?
‘Historisch fotomateriaal, de ontstaans-

geschiedenis van nationaal-socialisme en 
fascisme, Tweede Wereldoorlog, histo-
rische kranten. En dat brengt natuurlijk 
ook de belangstelling voor persgeschiede-
nis met zich mee. Henri Faas schreef als 
opdracht in zijn laatste boekje voor over-
lijden dat ik van hem kreeg: ‘Van de ene 
frummelaar in oud papier, voor de andere 
frummelaar in oud papier’. En van Henri 
Faas was dat beslist een compliment.’

Vond je dat de documentatie-afdeling 
voldoende werd gewaardeerd?

‘In het begin zeker niet, maar dat bleek 
vooral een kwestie van vertrouwen op-
bouwen. Waardering moet verdiend wor-
den. Dat is behoorlijk gelukt, durf ik wel 
te zeggen. Moeizaamste voorbeeld was 
een vermelding in het colofon, daar heb 
ik echt jaren voor geknokt. Toen dat ein-
delijk van de grond kwam, bleek alleen de 
chef vermeld te worden en daar werden de 
collega-documentalisten natuurlijk ook 
niet vrolijk van. Maar uiteindelijk is ook 
dat in orde gekomen en nu is het gelukkig 
heel gewoon dat ook de documentalisten 
in het colofon vermeld worden.’

Wat was jouw mooiste stunt in de Volks-

‘Historische belangstelling had ik altijd al’
Otto Spronk kijkt terug op zijn tijd bij Documentatie

Na 18 jaar kwamen
er conflicten

Zie verder pagina 3
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Wim Ruigrok stuurde 
nevenstaande foto op als 
reactie op een opmerking 
van Erwin Horwitz. Deze 
was van mening dat een 
foto in nummer 123 was 
gemaakt bij het afscheid 
van chef Documentatie 
Henny van Vught, niet 
bij het vertrek van Joop 
Smits. 

Nu vraagt Wim Ruigrok 
zich af hoe het kan dat de 
foto hiernaast met Joop 
Smits en zijn vrouw op de 
achtergrond op dezelfde 
negatiefstrook terecht kon komen als de 
vorige.n nummer 123. Met andere woor-
den de foto’s waren allebei gemaakt bij 
het afscheid van Joop Smits.

Wim Ruigrok: ‘Volgens Erwin Horwitz 
fles ik weer de boel. Waarschijnlijk gaat 
Erwin af op mijn corrupte manier van de-
clareren, die mij bij mijn pensionering in 
staat stelde om mijn bezit in Frankrijk te 

Omslag van een Onderkast uit 1958 met een 
illustratie van Wim Boost (WiBo) in de stijl die 
hij gedurende de rest van zijn tijd bij de krant 
zou handhaven.

De Volkskrant pakt de communisten aan
‘Midden onder ons zit de vijand al her-
kennen wij hem niet direct. Communis-
tische “klassenstrijders” en hun handlan-
gers beginnen altijd  met hun ontevreden-
heid te spuien op alles wat de overheid 
doet omdat zij zelf geen deel uit (mogen) 
maken van het bestuurlijk apparaat.’ De 
tekst is afkomstig uit Onderkast,  perso-

neelsblad van de Volkskrant in de jaren 
vijftig. Wijlen collega Ad Bevers gaf er 
de naam aan. Voormalig chef Documen-
tatie Otto Spronk stuurde enkele exem-
plaren, die hij ooit antiquarisch heeft 
bemachtigd, naar de Volksknar.

Het citaat hierboven komt uit het ver-
slag van een kadervergadering van de 
Katholieke Arbeiders Beweging. Daar 
hief voorzitter J. Middelhuis de waar-
schuwende vinger tegen de concurrent: 
‘Eenheidsvakcentrale en communisme 
zijn zoals u weet één pot nat.’
‘Communisten werken met openlijke 

en met geheime kernen en cellen in het 
gehele land. Zij zijn ontzettend ijverig. 
Wat hun activiteiten betreft, kunnen 
we dikwijls aan de communisten een 
voorbeeld nemen, maar deze kameraden 
handelen en denken alleen maar materia-
listisch. Als zij reeds een dikke boterham 
hebben, willen zij hem nog beter. Geen 
ander doel staat hun voor ogen. Of dit 
financieel wel kan, zal hun een zorg zijn; 
communisten hebben geen verantwoor-
delijkheid.’
Aldus de donderpreek van J. Middelhuis 

voor de kaderleden van de KAB.
‘Maar’, zei hij verder, ‘een mens leeft 

niet van brood alleen. Er zijn ook nog 
eens geestelijke waarden.’
Vandaag de dag vraag je je af hoe zo’n 

verslag in het personeelsblad terecht 

kon komen. Want 
verder was het 
een braaf huisor-
gaan, geredigeerd 
door de afde-
ling Inspectie en 
Propaganda met 
nieuwtjes over het 
personeel, acties 
om kranten te 
verkopen en  we-
tenswaardigheden over bezorgers. Plus 
tekeningen van WiBo (Wim Boost).
Aan het einde van het verslag komt de 

aap uit de mouw: binnenkort zal een 
ledenwerfactie worden gehouden onder 
de katholieke arbeiders in Amsterdam-
Noord. Natuurlijk doet daarbij ook de 
Volkskrant mee - want eigendom van de 
KAB.
Tien jaar later heeft de Volkskrant het 

katholieke honk verlaten. Op instigatie 
van onder anderen Ferd. Rondagh slaat 
de krant in de jaren zestig een geheel an-
dere koers in. Dan gaat de strijd tegen de 
gevestigde orde, tegen ‘rechts’. Alles wat 
links lijkt, krijgt openlijk de sympathie. 
‘Dit is het begin, wij gaan door met de 

strijd!’
Zo’n strijdbare toon in de krant klonk 

door tot... 
Ja, tot wanneer eigenlijk? Het is in elk 

geval lang geleden.
Jacques de Jong

J. Middelhuis.

Hub. Hubben leest bij het vertrek van tekenaar 
Joop Smits de afscheidsspeech voor in de 
vergaderzaal waar toen nog de krantenleggers 
tegen de wand stonden.       Foto Wim Rugrok

Waar is Hubben gebleven?

kopen.’
Een en ander brengt Wim Ruigrok op de 

vraag of iemand het adres van Hub. Hub-
ben heeft. De laatste keer is hij in België 
gezien.

Vervolg van pagina 2
krant? Je mooiste moment.

‘Mooie tijden gehad met Henk Strab-
bing voor de Sporen-pagina en andere 
grote research-klussen. In samenwerking 
echt prachtige primeurs voor de krant. 

‘In het verre verleden las ik een drie-
regelig berichtje in de Staatscourant. De 
termijn van geheimhouding van de notu-
len van de ministerrraad werd verkort van 
50 jaar naar 30 jaar. Daar moest beslist 
iets te halen zijn. 

‘Na overleg met Han (‘even een belle-
tje plegen’) Hansen in Den Haag beslo-
ten wij samen die notulen te gaan inzien 
op de besluitvorming rond de plaatsing 
van kernwapens in Nederland in de jaren 
vijftig. Het speelde rond de discussie over 
de kruisraketten. Toch nog na veel vijven 
en zessen kregen wij de toestemming. De 
boel was eigenlijk vrijgegeven voor we-
tenschappelijk onderzoek en er moest op 
het onderzoek ook nog een boekpublica-
tie volgen.

‘Geen problemen’, zei Han,  ‘dan stamp 
ik er naast het stukkie voor de krant, ook 
nog even een boekie uit.’

Han van Gessel


