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wiewiewie
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‘Het was mijn lievelingsbroer’, zegt Leo 
Ensink en daarmee geeft hij de verklaring 
voor een raadsel dat we op 30 september 
tegenkwamen. Toen verscheen een klei-
ne, anonieme advertentie in de Volkskrant 
ter nagedachtenis aan sportcollega Frans 
Ensink, die twintig jaar tevoren was over-
leden. Geen idee wie de annonce had ge-
plaatst. Totdat pensionado Hans Heg ons 
vertelde dat het de vier jaar oudere broer 
van Frans was. 

‘Dat klopt’, bevestigt de 72-jarige Leo 
Ensink achter de snijmachine in zijn de-
licatessenzaak in de Willemsstraat in Am-

sterdam. ‘Hans Heg komt hier wel eens, 
en na het zien van de advertentie kwam 
hij informeren of ik die geplaatst had. Ik 

maak daar geen mysterie van, ik deed het 
anoniem omdat het om Frans moest gaan, 
niet om mij.’

‘We waren met drie broers, Carel, Leo en 
Frans. Hij en ik waren erg close, zo close 
dat ik mijn zoon uit 1962 per ongeluk wel 
eens Frans noemde. En ik denk nog vaak 
aan hem. Als ik naar het voetballen ga, zie 
ik nog altijd de plek waar Frans zat om 
de wedstrijd te verslaan. Wat hebben we 
vaak over voetbal gediscussieerd!’

Frans Ensink kwam in 1962 naar de 
Volkskrant. ‘Dat was altijd al zijn ambi-
tie - en het kwam als een geschenk uit de 
hemel toen chef Sport Theo Nolens hem 

vroeg’, herinnert zich broer Leo. Frans 
Ensink werd 49. Hij overleed aan een 
hartstilstand in 1989.

De eerste advertentie plaatste Leo een 
jaar later. ‘Daarna deed ik het elke vijf 
jaar. Nu nog één keer, denk ik, als ik het 
tenminste beleef, dan is het vijfentwintig 
jaar geleden, een soort afsluiting.’ 

       JqJ

Elke vijf jaar een advertentie

Telefoontje bij de redactie Bin-
nenland: ‘Goedemorgen, redactie 
Playboy. Wij zijn op zoek naar 
beeldmateriaal van Jan Hoede-
man.’

QR MEDE
Hans Heg over Leo en 
Frans Ensink: pagina 3

De twintig verwachte ontslagen op de 
Volkskrant-redactie hebben alle media 
gehaald, maar veel dramatischer zijn de 
twaalf ontslagen op de telefooncentrale. 
‘De aankondiging sloeg in als een bom, 
de telefooncentrale wordt in één klap 
weggevaagd’, vertelt Loes Wesseling, 
tweeëntwintig jaar bij de Volkskrant en 
per 1 april ontslagen als gevolg van de 
plannen van  De Persgroep.

De Persgroep volgt de  trend  om een 
telefoonrobot neer te zetten met menu’s 
waaruit bellers kunnen kiezen om auto-
matisch te worden doorverbonden. De 
club is er geheel ontdaan van. Sommigen 
barstten in tranen uit toen hoofd Facility 
Management Gijs Wijnant (vroeger chef 
Inkoop geheten) de mededeling deed. De 
meesten zitten al vele jaren bij elkaar. 
‘Het voelt als familie’, merkt Martine 
Breunesse op, die er al 34 jaar zit.

‘Ook met allerlei journalisten hadden 
we een  vertrouwensband’,  vertelt ze. ‘In 
het verleden natuurlijk meer dan nu, toen 
er nog niet zoveel communicatiemiddelen 
waren. Zo kon Jan van Wieringen, destijds 
correspondent in Washington, bij ons vra-
gen een bloemetje te bestellen voor zijn 
zus die ging trouwen. Maar we hielpen ze 
ook toen ze nieuwe modems hadden ge-

kregen, waarmee het nogal eens mis ging. 
Andersom konden we voor de bureaure-
dactie soms veel moeite doen om iemand 
te achterhalen.  Dat deden we graag.

‘Ik herinner me trouwens ook dat er 
dankzij mij een verhaal op de voorpagina 

‘Telefooncentrale weggevaagd’

Zie verder pagina 3

Pasfoto van 
Frans Ensink 
voor zijn 
perskaart 
1962.

Foto Wim 
Ruigrok

Daniëlle van Eck staat een beller te woord in de telefooncentrale. Links zit Willy Verhulsdonck mee 
te kijken op het beeldscherm en Ineke van Wanrooy zit aan de andere kant.     Foto Wim Ruigrok

terecht kwam. Er belde op een zaterdag 
iemand uit Rusland en daarvan voelde 
ik dat er wel iets aan de hand kon zijn. 
Ik heb aan de telefoon wel geleerd in te 
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Vervolg van pagina 1 Telefooncentrale

Nog één keer en 
dan hou ik op: wat 
een geweldig goed 
blad! Mijn dikke 
complimenten. 
Houdoe.

Peter Heerkens
(Ex-Haarlems Dagblad)

Zullen we maar gewoon De Nieuwe 
Volkskrant gaan maken? Blijkbaar is er 
behoefte aan. 

Jet Bruinsma

Fijn nummer 130. Nu ik de 55 nader, 
beginnen die verhalen van Ouwe Lullen 
me steeds meer te bevallen. Zou ik ook al 
van de OL-klasse zijn?

John Volkers

Kiosk weg?

De telefooncentrale in 1964, pas ingericht in het gebouw aan de Wibautstraat. Collega Ad Overeem 
(96) wist zich te herinneren wie op de foto staan: telefoniste Fransje zit te bellen, aan de balie 
staat Riet Borghouts, secretaresse van directeur Jan Grundmeijer.            Foto Wim Ruigrok

CENTRALE 45 JAAR GELEDEN

Onderstaande reactie van oud-
correspondent Jan van der 
Putten is typerend voor die 
van vele collega’s.

De telefooncentrale! Martine 
met haar nimmer tanende 
belangstelling voor de mens 
achter de correspondent. 
Inge, die ‘Heer Put’ profes-
sioneel voorbereidde op zijn verhuizing 
van Italië naar China en die me daarna 
bleef begeleiden. De onvergetelijke Jan 
(‘dagdag’) Schavemaker met wie ik in-
tercontinentaal bevriend raakte. 

Dagdag in dag uit, jaar in jaar uit heb-
ben de mensen van de telefooncentrale 
een eigenschap laten zien die een robot 

niet heeft: menselijkheid. 
Menselijkheid levert echter 
geen meetbaar rendement op. 
Daarom wordt ze nu wegbe-
zuinigd.

De nieuwe telefoon-
robot zal ongetwijfeld de 

gevraagde verbindingen snel 
en doeltreffend tot stand 
brengen. Maar hij zal nooit 

nadenken waar hij je kan bereiken als je 
er niet bent. Hij zal nooit je bondgenoot 
zijn in de strijd om een deadline te halen. 
Hij zal je na een bloedbad of staatsgreep 
nooit troostend toespreken. En hij zal 
je pasgeboren kind nooit een cadeautje 
geven. 

Jan van der Putten

‘Robot toont geen menselijkheid’

Ina Ruijter, lange tijd redactiesecretaresse 
bij de Volkskrant was de drijvende kracht 
achter de Kiosk: het trefpunt van bezoe-
kers en passanten van het Volkskrant-ge-
bouw. Koffie, kranten, koopjes, cadeau-
artikelen: zij wist er wel raad mee.

De Kiosk gaat verdwijnen, zo heeft de 
nieuwe leiding besloten. Ina dus ook. Het 
zit haar niet lekker. ‘Er lijkt iets van een 
voorziening te blijven, maar zonder per-
soneel’, zegt zij.

‘Ik vind het niet zo’n klein beetje dom. 
De Kiosk is de entree van het bedrijf. 
Levendig en kleurig. Het aantal bezoe-
kers groeit nog steeds. Mede dankzij de 
tentoonstellinkjes die we organiseren en 
waarmee we adverteren.

‘Het is de enige plek waar lezers fysiek 
bij de krant terecht kunnen. En ze ko-
men uit alle windstreken. Mensen gaan 
ver als ze per se voor Sinterklaas of een 
verjaardag een cadeautje willen kopen. 
Ze komen er zelfs voor uit Groningen. 
Zonder dollen.

‘Ik krijg alleen maar complimenten over 
de Kiosk. ‘Zo leuk!’ Het is een plek waar 
woorden als gemeenschappelijkheid, ge-
mak en welzijn van toepassing zijn. Maar 
economie gaat helaas boven welzijn. 

‘Ik zeg: niet doen, Christian!’
HvG

Ina Ruijter in haar winkel.    Foto Wim Ruigrok

schatten wat niet deugt en wat de moeite 
waard kan zijn. Dus ik belde een buiten-
landredacteur thuis en jawel, het bleek 
nieuws voor de voorpagina te zijn.’

‘Wij hebben een filterende werking’, 
stelt ze vast. ‘We houden bijvoorbeeld 
veel lastige klanten tegen. Aan de andere 
kant zijn wij heel nuttig voor bijvoorbeeld 
de advertentie-afdeling, die heel moeilijk 
bereikbaar is. Daar werken ze ook met 
een robot, maar als het daarmee niet lukt, 
komen de klanten bij ons terecht, die wij 
dan weer op het goede spoor te zetten. 
We hebben ze regelmatig pisnijdig aan 
de lijn. ‘Het lijkt wel alsof jullie onze ad-
vertenties niet willen’, zeggen ze soms. 
Dan moeten wij ze sussen en zorgen dat 
ze hun advertentie kunnen plaatsen. De 
leiding van het bedrijf heeft er geen weet 

van welke rol wij zo nu en dan spelen.’ 
De telefooncentrale bestaat uit een hech-

te club met veel oudgedienden. De oudste 
is Letty van Tuil, 62 jaar, sinds 1972 op 
haar plek, dan in willekeurige volgorde 
Willy Verhulsdonck, Loes Wesseling, 
Martine Breunesse, Sylvie Kudding, Ria 
Overmars, Daniëlle van Eck, Lia Luskus, 
Gina Stello, Ineke van Wanrooy en  de 
uitzendkrachten Melle Drenthe (als de 
enige man) en Nina Berger. Chef is Yvon-
ne Mulder.

Mogelijk dat uit deze rij iemand over-
blijft die als achtervanger gaat fungeren 
voor de komende robot. Haar plaats zal 
zijn aan de balie waar ook de beveili-
gingsman (vroeger portier geheten) zit.

Jacques de Jong
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‘Bent u die meneer Heg van de Volks-
krant?’.Ja, hoezo? Even dacht ik 
dat ik weer eens een reprimande 

of een complimentje zou krijgen over 
mijn klassieke-muziekwerk bij de Vk. 
Want dat is nauwelijks gestopt nadat ik de 
krant in 2001, na ruim dertig jaar, achter 
me heb gelaten (radio en tv zijn sindsdien 
mijn wereld). ‘Dan hebt u natuurlijk mijn 
broer Frans wel gekend’, was vervolgens 
de verrassende opmerking van ‘meneer’ 
Ensink. Wat een interessante wending, 
schoot het door me heen, want ik had me 
nooit gerealiseerd dat die aardige, ouder-
wets attente en behulpzame vakman de 
broer was van Frans, mijn betreurde col-
lega van de sportredactie.

Ik heb het over december 1999. Een jaar 
eerder was ik naar het Prinseneiland ver-
huisd en meldde me bij Ensink om mijn 
(daarna) jaarlijkse kerstbestelling voor 
de volleybalclub te plaatsen. Ensinks on-
volprezen Mainzer zuurkool (een détour 
waard!) plus twaalf flessen witte wijn

Vanaf dat moment was het ook Leo en 
Hans en tutoyeerden we elkaar. Het over 
de toonbank geserveerde neutje port 
(soms een glas wijn) - kostelijk ritueel 
voor de vaste klanten, waar vind je dat 
nog? - heeft me nog meer voor hem in-
genomen. En de verhalen over Frans plus 

de tranen in zijn ogen als hij over hem 
spreekt, laten me tot op de dag van van-
daag niet onberoerd. 

Let wel: Frans was in 1999 al tien jaar 
dood en het winkeltje van Leo bevond 
zich op dat moment nog in het geboorte-
huis van beide broers aan de Haarlem-
merdijk (de zaak is op dit moment tijdelijk 
gevestigd in de Willemsstraat 14, om de 
hoek van de Brouwersgracht).

Nog verrassender werd het toen Leo 
ter sprake bracht dat hij vlak na de 
plotselinge dood van zijn broer zo’n 

ontzettend aardige mevrouw bij de Volks-
krant had ontmoet, die de familie na die 
tragedie en tijdens de begrafenis zo fan-
tastisch terzijde gestaan.

 Leo: ‘Ik zou haar wel eens willen be-
danken voor alles wat ze toen voor ons 
heeft gedaan’. Nou dat kan, zei ik, zij is 
een heel goeie vriendin van me. Enkele 
maanden later stapten Riet Lina (want zij 
was het) en ik bij Leo binnen. Na allerlei 
verhalen vol tranen en voorzien van een 
fles wijn plus heerlijke broodjes verlieten 
we een half uur later het delicatessen-
paradijs.

Niet alleen over zijn broer, ook over 
Harry Lockefeer is Leo Ensink nog altijd 
vol lof. Hij had Frans immers weer met 
open armen ontvangen na diens uitstapje 
naar de Brabant Pers. En Harry was  niet 
te beroerd geweest om zich om Frans te 
bekommeren toen die vanwege zijn alco-
holprobleem tijdelijk uit de roulatie was 
en in een afkickcentrum belandde. Op de 
begrafenis van Frans omzeilde Harry het 

onderwerp niet. 
Een paar citaten. ‘Frans Ensink behoorde 

bij onze krant tot de categorie der groten. 
Een echte vakman en nog altijd groeiend. 
De laatste jaren bereikte hij journalistieke 
hoogtepunten waarvan het einde nog lang 
niet in zicht leek.’

‘Het leven van Frans was niet altijd 
gemakkelijk’, aldus Harry. ‘Ik heb zijn 
karakter en doorzettingsvermogen be-
wonderd toen ik jaren geleden zag hoe 
hij grote problemen wist te overwinnen. 
Met als perspectief: terug naar zijn krant 
en zijn werk. Zo gebeurde het ook, met 
tomeloze energie.’

‘Hij wilde de beste journalistiek, niet al-
leen van zichzelf, maar van de hele club, 
de sportredactie in het bijzonder.’

‘Toen hij jaren geleden enige tijd niet kon 
werken, schreven we elkaar af en toe. Een 
van die brieven besloot hij aldus: ‘Snel zal 
ik weer aansluiting vinden bij het Volksk-
rant-peloton, waarin de sportredactie de 
groene en gele petjes zal veroveren.’ 

Tot zover Harry Lockefeer - die al even 
plotseling aan zijn einde kwam.

Om ons er nog eens aan te herinneren 
wie Frans Ensink was, laat Leo iedere 
vijf jaar een kleine advertentie in de Volks-
krant plaatsen. Opdat wij hem niet ver-
geten. En wie daar nog eens met Leo over 
wil praten, zou ik aanraden: ga eens bij 
hem langs in de Willemsstraat (volgend 
jaar weer in het gerestaureerde pand op de 
Haarlemmerdijk). Een portje op de toon-
bank zit er vast wel in! Om die Mainzer 
zuurkool even niet te vergeten.

Hans Heg

Broer Frans nog lang niet vergeten

Leo Ensink in zijn delicatessenzaak.           Foto Jacques de Jong

Frans Ensink was een all round journalist. 
Voor Sport bij de Olympische Spelen in 
Mexico, 1968, schakelde hij met gemak 
over naar algemeen verslaggever toen 
de studenten in Mexico Stad in opstand 
kwamen. Hij overleed plotseling, twintig 
jaar geleden, 49 jaar oud
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‘Ik ben 
een ridder 
van de 
droeve figuur’

‘De website wiewiewie.nl bestaat een kleine 
maand, maar is nog in opbouw. Ik heb een jaar 
lang dagelijks aan de voorbereiding gewerkt. 
Gelukkig had ik de steun van Rob Hoogers, 
een man die alles kan met de computer en die 

ik van Aida kende. Ik probeer wekelijks een nieuw spraakma-
kend stuk toe te voegen.’

Wat heeft jou hiertoe gedreven? 
‘De website komt voort uit mijn idee dat we communicatief 

gezien een nieuw tijdperk zijn ingegaan. Geen papier meer, 
maar elektronica. Dat geldt voor zowel krant als boek. Omdat 
mijn oudste zoon Tobias als computergeleerde álles van ICT en 
digitalisering weet, ben ik in de loop van de jaren vertrouwd ge-
raakt met de duizelingwekkende mogelijkheden die in het digi-
tale verschiet liggen. We staan nog maar aan het begin.

‘Een reden om dit te doen was ook dat ik schoon genoeg be-
gon te krijgen van uitgevers (en vooral hun geborneerde redac-
teuren) die denken dat zij alleen  weten hoe een boek geschre-
ven moet worden. Hij een Kluun, dan ik ook een Kluun. Dat 
niveau. 

‘Ik dacht na gezeur over mijn tweede roman (Een 
Nieuw Alfabet of De opdracht van de lettersnijder) door 
mijn uitgever (te moeilijk et cetera): val dood: Ik doe het 
zelf en dus publiceer ik dat boek over mijn krantenver-
leden, het verdwijnen van het lood en de opkomst van 
een volkomen nieuwe technologie in mijn schermkrant. 
 Logisch toch? Je ziet, ik kan het schrijven niet laten, maar erger 
nog: het publiceren al helemaal niet.’

Had je een inspiratiebron?
‘Guido Gezelle. Hij was een groot dichter. Het is lastig om 

in deze tijd met een negentiende-eeuwse, Vlaamse priester aan 
te komen, maar daar gaat het niet om. Wie hem léést en ziet 
hoe ongehoord knap zijn verzen in elkaar steken, zal mét mij 
beamen: jammer dat Kees Fens er niet meer is om dit dagelijks 
in de Volkscourant uit te dragen.’

Waarom noem je het een ‘schermkrant’? 
‘Ik heb een hekel aan Engelse woorden en uitdrukkingen in 

het Nederlands. Ik ben een raar soort purist. Helaas scheept 
de technologie ons met zoveel termen op dat wij die onmoge-
lijk allemaal kunnen vertalen. Maar als het wel kan, doe ik het. 

‘Website werd bij mij dus ‘schermkrant’, een krant die je in 
het (beeld)scherm leest. Ik voelde me even een soort Huygens 
of Hooft, die in de zeventiende eeuw allerlei Latijnse woor-
den verdietsten, waardoor we in het Nederlands bijvoorbeeld 
‘beginsel’ zeggen en niet ‘principe’ (principium, principle). Be-
halve als je je academische kennis, vooral in Engelse syllabi, 
hebt opgedaan.’

Je wilt het hele spectrum van kunsten laten zien. Is dat niet 
wat veel?

‘Alle kunsten zijn één, in mijn opvatting. Dat wil ik graag 
laten zien.’

Heb je een boodschap?
‘Mijn boodschap is: alles van waarde is weerloos. Ik ben een 

ridder van de droeve figuur.’

Wil je nog wat kwijt?
‘De technologie die ons beheerst - in een mate die wij nog lang 

niet beseffen - legt ons een rationele, wetenschappelijke en 
amorele manier van denken op, die zijn voordelen heeft, maar 
ook een groot gevaar inhoudt voor de muzische dimensie van 
de mens, het kind in hem, zijn creativiteit.

‘Ik wil dat we kunnen blijven spelen. Voor iedereen zichtbaar. 
Zonder ons voor wat dan ook te schamen (behalve onze lief-
deloosheid en geldgier). Dit laatste mag je zien als een vorm 
van  dagsluiting, waarvoor wiewiewie niet zal schromen, juist 
omdat het stichtelijke woord in onze consumptiemaatschappij 
taboe is geworden.

‘Lees potverdrie 
altijd wiewiewie.’•

Han van Gessel

Een opzienbarende zet in het culturele landschap. Zo kun je het 
initiatief van Wim (voorheen Willem) Kuipers wel noemen om 
een eigen website onder de naam wiewiewie.nl te beginnen. 
We kennen Wim als een eigenzinnige, maar innerlijk gedreven 
criticus van alles wat los en vast zit. Maar een eigen website? 




