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Eric Outshoorn tegen Arie Els-
hout: ‘Kijk niet zo zuinig, je lijkt 
Lockefeer wel.’

QR MEDE

Bert Wagendorp: Eén Dictee is genoeg

Philip Freriks

Bert Wagendorp

 ‘Ik ben geen dicteejongen‘, zegt Bert 
Wagendorp eerlijk. Hij zat behoorlijk 
boven het gemiddelde van 29 fouten 
- daar is hij openhartig in. Maar leuk 
was het wel, die hele toestand in de 
Eerste Kamer. Hij was - met Hanneke 
de Klerck, Eric van den Berg en an-
deren - namens de Volkskrant nauw 
betrokken bij de totstandkoming van 
Het Groot Dictee. 

‘Het was een aardige ervaring. Interessant 
om te zien hoe zo‘n programma bijna ge-
heel is gescript, tot en met alle shots. Het 
was mijn eerste én mijn laatste keer, dat 
wel.’

Het Dictee was bij de twintigste uitzen-
ding (uitgezonden op woensdagavond 16 
december) een record-succes. Meer dan 
1,3 miljoen kijkers - en dat tegenover 
voetbal. Wie doet dat na met zo‘n slaap-
verwekkend programma? 

Trouw was zo flauw geweest op die 
woensdagochtend al de winnaar te ver-
klappen, maar we kennen onze pappen-
heimers. Het is één keer eerder gebeurd 
(met een journalist van de GPD), maar 
daar is toen ook meteen korte metten mee 
gemaakt.

Presentator Philip Freriks liet bij Pauw 
& Witteman doorklinken dat er discuss-
sie is ontstaan over het voortleven van 
Het Dictee. Dat heeft kennelijk te maken 
met de besognes van de netbeheerders, die 
een passend schema moeten bedenken tot 
in lengte van jaren. ‘Het is zeker niet de 
laatste keer geweest, hoor’, reageert Bert 
geruststellend. 

Wat ging er door je heen bij het horen 
van het woord dictee?

‘Ik had er als kind al een grondige he-
kel aan. En nog steeds, eerlijk gezegd. Ik 
deed ook al jaren niet meer mee met het 
Groot Dictee op televisie. 

‘Die nare ‘instinkers’ konden me gesto-
len worden. Ik hou erg van taal, maar niet 
van dit soort taalgeneuzel en moeilijke 
woordjes. 

‘Mijn credo is dat taal een levend ding 
is, en dat je niet moet trachten dat in 
een gesloten stelsel van strikte regels te 
vangen. Voor die opvatting heb ik de af-
gelopen maanden weer veel nieuwe argu-

menten gekregen. Ik  ben er voorstander 
van dat we in het Nederlands een aantal 
grondregels handhaven, maar ik wil als 
taalgebruiker niet worden gekneveld door 
een stelletje spellingshalvegaren.’

Taal dan. 
‘Taal is van de mensen die haar gebrui-

ken, niet van kommaneukers. Overigens 
vond ik daarin tot mijn vreugde een me-
destander in hoogleraar Anneke Neijt, 
een van de juryleden. Dat pedante Groene 
Boekje met z’n absurde regels (‘toillet-
teje’) gaat volgend jaar op de schop. 

‘Volgens haar zal de spelling zich meer 
in de richting van het Witte Boekje bege-
ven, en dus vrijer worden. Met name in de 
verbindingsregels is dat hard nodig, daar 
is bijna niet meer uit te komen. Eau de co-
logne, eau-de-colognefles: wie snapt dat 
nog? Pianospelen en gitaar spelen? Luxe 
spullen en luxevoorwerpen?’

Hoe verliep het contact met Gerrit 
Komrij?

‘Zeer gemakkelijk. Ik had met Gerrit af-

gesproken dat hij een dictee zou maken in 
gewone taal, ver weg van het absurde ge-
fröbel van mevrouw Hemmerechts van 
vorig jaar. Dat heeft hij ook gedaan.

‘Hanneke de Klerck en ik hebben één 
keer met hem gesproken en een aantal 
kleine wijzigingen en verduidelijkingen 
voorgesteld, waarmee hij zonder pro-
blemen akkoord ging. Dat vond ik nog 
het leukste van mijn bemoeienis met dit 
Dictee: het contact met Komrij en diehard 
Bart Chabot. Aardige mannen.’

Wat vond jij hét woord van het Dictee 
2009? 

‘Ik kies voor eau de toiletteje. Het toont 
fraai de absurditeit van sommige taalre-
gels, die leiden tot een krom woordbeeld. 
Ook een heel goed woord vond ik statten. 
Bommelskonten vond ik een twijfelachtig 
woord, ook doordat het sterk afhing van 
de uitspraak. Philip hintte op ‘Bommels-
konte’, en dat had een meerderheid van de 
deelnemers ook zo opgeschreven.’

Han van Gessel

‘Ik wil niet worden gekneveld door 
een stelletje spellingshalvegaren’



2

Net met enige weemoed en ontroe-
ring Volksknar 131 gelezen. De 
telefooncentrale was ook voor mij 
zeventien jaar lang bijna dagelijks 
het eerste contact met de krant. 
Meer nog dan hun gezichten herinner 
ik me de stemmen van de jongens 
en meisjes van de centrale. Dat dit 
instituut nu verdwijnt, gaat me aan 
het hart. 
En dat geldt ook voor de winkel van 
Ina. Het is goed dat jullie aan dit 
alles aandacht hebben besteed. Want 
wie zou het anders moeten doen? 
Dank ook voor het prachtige verhaal 
over de broer van Frans Ensink.
Ik ben niet het type dat snel op iets 
reageert. Maar dit moest ik toch even 
kwijt.

Jan Luijten

De telefooncentrale heeft een heel 
belangrijke zeeffunctie, die nu gaat 
vervallen. Ik denk dat alle afdelingen 
die onder een nummertje komen te 
zitten, dat zullen gaan merken. En 
dan de mensen die uit het buitenland 
bellen. Wie gaat ze terugbellen? Ik 
heb nu al met ze te doen.

Het Parool werkt zonder centrale, 
maar dat is natuurlijk maar een 
kleine krant. Ik vind het een onza-
lig plan en vraag me af of het niet 
een verkapte manier is de centrale 
goedkoper te maken door over een 
half jaar te zeggen: nee het werkt 
niet, we gaan weer nieuwe mensen 
aannemen. En die zijn dan natuurlijk 
goedkoper dan de krachten die er nu 
zitten.
Ik ben blij dat ik al weg ben, maar ik 
leef erg mee met mijn ex collega’s.

Inge Woudstra 
(ex-telefoniste)

In het verleden terechtgekomen bij 
het lezen van de Volksknar 131. Ik 
wil alleen laten weten dat ik geniet 
van ons lijfblad, nog steeds met 
warmte terugdenk aan de sfeer die 
er vroeger op de krant was en dat 
ook ik Frans Ensink een geweldige 
gozer vond.

Dat is nu zo fantastisch aan de Volks-
knar:  je wordt gedwongen in het 
verleden te duiken, ook weer bij het 
lezen van editie 131. Ik zag Frans 
Ensink weer voor me, een gewel-
dige collega. Hij woonde geruime 
tijd naast het roemruchte bureau 
Warmoesstraat, waar ik als politie-
verslaggever (waarom tegenwoordig 
‘misdaadverslaggever’?) bijna dage-
lijks kwam. Ik ging soms, na in de 
wachtkamer van de dienders  en de 
recherchekamer de nodige ‘repre-
sentatie-moppen’ te hebben verteld, 
soms koffie bij de Ensinks drinken. 
Aan die visites bewaar  ik jofele herin-
neringen. 
Ik herinner me natuurlijk ook tele-
foniste Fransje, heel belangrijk voor 
de redactie en Rie Borghouts, de 
secretaresse van de directeur met de 
minste kapsones, Jan Grundmeijer. 
Laat niemand zeggen dat wij de jaren 
vijftig en begin zestig romantiseren  
en wij, ouwe knarren, moeten 

ophouden met te brullen dat vroeger 
alles  leuker was. De samenwerking 
tussen redactie en de zetterij was 
fantastisch. De verstandhouding tus-
sen schrijvers en technisch personeel 
blijf ik geweldig vinden – dat zal ik 
nooit vergeten. 
Ad Overeem zal het ongetwijfeld met 
me eens zijn. Wanneer ik stel dat 
collegialiteit vaak samenging met 
vriendschap, overdrijf ik niet.  
Sorry, maar ik moest het even kwijt.

Bram Brakel

Ik genoot altijd van de sportver-
slagen van Frans Ensink! Bij Trouw 
waren we altijd wel jaloers op het 
niveau van de sportredactie aan de 
overkant, hoewel wij Matty Verkam-
man en Johan Woldendorp hadden...

Marcel ten Hooven
(ex-Trouw)

Je doet Gijs Wijnant tekort als je zijn 
functie van hoofd Facility Manage-
ment  beschrijft als ‘vroeger chef 
Inkoop geheten’. FM is naast inkoop 
ook huisvesting, catering, Kiosk en 
waarschijnlijk vergeet ik nog wel het 
een en ander. (De afdeling inkoop 
wordt trouwens ook opgeheven.)
Gijs was heel aangedaan bij alle 
onaangename mededelingen die hij 
moest doen, en was het met veel 
ook volstrekt oneens. Hij heeft zijn 
(eerst individuele) gesprekken met 
ons, ontslagen werknemers, goed 
aangepakt. Dat schortte er op andere 
afdelingen nog weleens aan, als ik 
dat zo beluister.
Het is zo makkelijk om even tussen 
haakjes ‘vroeger chef Inkoop gehe-
ten’ te zetten. Misschien is het niet zo 
bedoeld, maar ik vind het onterecht 
denigrerend.

Ina Ruijter

Wij wensen onze lezers een goede Kerst
We zijn er weer wat vroeg bij. 
Gedwongen door de actualiteit 
liggen  wij zeker een week te 
vroeg in de mailbox. De vraag 
is of we dit jaar 2009 nog 
verschijnen. Die vraag laten 
we maar weer afhangen van 
de gebeurtenissen. Er is altijd 
wel wat in de wereld van de 
Volkskrant én zijn pensionado’s.
Dit biedt ons wél de gelegenheid 
onze talrijke lezers een mooie 
kerst te wensen, en een goede 

jaarwisseling. 
Wat ons betreft, wij kijken terug 

op een boeiend jaar, waarin de 
Volksknar groeide en bloeide 
en zich mocht verheugen in 
een groeiende populariteit. Het 
aantal geregistreerde abonnees 
bedraagt nu tweehonderd, 
het aantal lezers loopt naar 
schatting tegen de vijfhonderd.
In deze gewijde tijd van het jaar 
mogen we wel spreken van een 
wonder.

Directie en hoofdredactie 
de Volksknar
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Bert Vuijsje zei zich te hebben 
moeten inhouden om geen ‘hear 
hear’ te roepen, zelf mompelde 

ik voorzichtig ‘bravo’ en anderen zullen 
ook het hunne hebben gedacht. Maar 
het bleef beleefd stil toen de 92-jarige 
oud-directeur Wim van Norden van Het 
Parool de exorbitante bonussen voor de 
top- en stafleden die na het Apax-debacle 
werden uitgedeeld als belangrijkste 
voorbeeld noemde van het gevoerde 
wanbeleid bij PCM.
 

Ergens achter me stond Theo Bouw-
man. Ik kon dus niet zien hoe deze man 
van 1,2 miljoen (plus extra salaris na zijn 
vertrek 2,2 miljoen) reageerde, maar ik 
vemoed dat hij snel vertrok - na ongetwij-
feld eerst zijn consumptiebonnen te heb-
ben benut.

Voor degenen die zich niet direct door 
de bewonderenswaardig fitte en heldere 
Van Norden aangesproken hoefden te 
voelen, was het een aangename bijeen-
komst in het café linksonder in het INIT-

gebouw waar het langverwachte boek 
De Geldpers van Joost Ramaer over de 
teloorgang van het mediaconcern PCM 
werd gepresenteerd. Van Norden stal de 
show met zijn toespraak van twee vel-
letjes als dank voor het eerste exemplaar 
dat hij in ontvangst mocht nemen.

Het was een soort vervroegde nieuw-
jaarsreceptie. PCM’ers (al dan niet ex), 
een delegatie van de Volkskrant onder 
wie uiteraard Pieter Broertjes, een flinke 
groep Parool-collega’s, Sytze van der 
Zee, Miki Zeehandelaar (al jaren notu-
liste van de COR) en mensen uit schrij-
verscafé De Zwart, waar de uitgever 
van het boek Mai Spijkers (ook ex-PCM 
trouwens) niet zelden kantoor houdt. Niet 
te vergeten ook Joop Krant, die als ad-
viseur zeven miljoen euro opstreek van-
wege zijn bemoeienis met de Apax-deal. 
Zeven miljoen!

Tot veler opluchting was het boek van 
Joost Ramaer er dan toch gekomen. 
Ook uitgever Prometheus had daaraan 
weleens getwijfeld. Ramaer nam twee 
jaar geleden ontslag bij de Volkskrant om 
dit volgens hem noodzakelijke boek te 
schrijven. Een gelukkige bijkomstigheid 
is dat hij dankzij de vertraging nog een 
actueel hoofdstuk heeft kunnen toevoe-
gen over de overname door de Persgroep.  

Het is ondoenlijk in een paar regels de 
inhoud te beschrijven van het fors uit-
gevallen boek (430 pagina’s). Het gaat 
vooral om geld, geld en nog eens geld. 
Grof geld. Over een bedrijf waar 2400 
mensen eerlijk hun brood verdienden en 
waar een onbekwame top er een zootje 
van maakte. 

Namen? Te veel. Zoals de eerder aan-
gehaalde Bouwman, Theo Strengers 
van de Stichting Democratie en Media 
(die er financieël privé overigens niets 
aan heeft verdiend), een blunderende 
Ben Knapen (bij vertrek op pad met 1,5 
miljoen en nu weer columnist bij NRC 
Handelsblad), directeur Zoomers (1 mil-
joen), ene Alberdinck Thijm (na negen 
maanden niets te hebben gepresteerd weg 
met 2,2 miljoen), multimiljonair Ton aan 
de Stegge die het niet uitmaakte of hij 
4,5 of 6 ton salaris zou krijgen. Hij incas-
seerde wel de miljoenenbonus na vertrek 
van Apax. 

De rol van Bert Groenewegen, de hui-
dige directeur, wordt in het boek niet he-
lemaal duidelijk. Te prijzen is wel dat hij, 
net als de hoofdredacties van de kranten, 

de omstreden Apax-bonus niet heeft ge-
accepteerd. Dit, zo staat in het boek, tot 
ergernis van Bouwman, die dacht langs 
deze weg dit soort belangrijke mensen 
ook aan zich te kunnen binden.

Maar het gaat in het boek gelukkig niet 
alleen over geld. De belangrijkste hoofd-
personen worden uitgebreid beschreven. 
Over wat ze van huis uit geloofden, hun 
studieresultaten, hoe ze het zo ver had-
den geschopt en van sommigen hoe ze al 
rijk waren geworden voordat ze in hun 
bolides bij PCM aan kwamen aanrijden. 
Smeuïge details over mensen die bij het 
voorheen zo simpele kranten- en boeken-
bedrijf hoofdschuddend werden bekeken.    

Van Norden, medestichter van Het 
Parool en jarenlang de belangrijk-
ste bestuurder van de Perscom-

binatie, ging geduldig in de rij staan 
om Ramaers boek te laten signeren. Ik 
complimenteerde hem met z’n tekst 
die overwegend mild van toon was, 
maar soms ook keihard. Met name waar 
het ging om de geldwolven.

Eigenlijk, zei hij,  had hij zijn toespraak 
willen beginnen met de ongehoorde  truc 
waarbij de uitgeefrechten van PCM in 
één klap met ruim 500 miljoen in waarde 
werden verhoogd. De bron van veel 
ellende. Op basis hiervan werd namelijk  
enorm veel geld geleend, waarmee PCM 
in feite zelf de overname betaalde. 

Zie verder pagina 3

Joost Ramaer overhandigt het eerste exemplaar van zijn boek De Geldpers aan Wim van Norden, 
oud-directeur Perscombinatie.             Foto Jan van Capel

De Geldpers heet het boek dat oud-
collega Joost Ramaer kortgeleden 
presenteerde. Opvallendste bezoeker 
oud-directeur Wim van Norden, 92 jaar 
en nog scherp. 

door Jan van Capel

Oud-directeur Van Norden bij boekpresentatie Joost Ramaer

De neergang van PCM: geld, grof geld

‘Buitensporige 
bonussen gevolg
van wanbeleid’
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Als gevolg van de schulden die overble-
ven nadat Apax was vertrokken, was een 
nieuwe financier nodig en dat werd dus 
de Persgroep. Die is al bezig om stevig te 
saneren bij de Volkskrant en Trouw. Bij 
een normaal bestuur zou dit nooit nodig 
zijn geweest. 

Van Norden had ervan afgezien zijn 
publiek met dit treurigmakende en in-
gewikkelde verhaal te vermoeien. 

Mijn opmerking dat het vroeger toch 
veel leuker was toen de kranten nog in 

handen waren van simpele stichtingen 
die niet op winst uit waren, beloonde hij 
met een vriendelijke glimlach.

Mooie anekdote: directeur Cees Sma-
ling, die zich realiseerde dat hij weleens 
ruzie zou kunnen krijgen met de bestuur-
ders van de Stichting Het Parool, sprak 
Van Norden eens aan op een receptie: 
‘Waarom kom je nooit meer in het be-
drijf?’ Van Norden: ‘Omdat de baas van 
de papieropslag mij dan meteen zou aan-
schieten met: ‘meneer Van Norden, goed 

dat ik u zie, het is hier zo’n rotzooi.’ Ik 
kom er alleen als ik uitgenodigd word.’

Van Norden verder: ‘Met Smaling heb 
ik nooit ruzie gehad, noch een empathi-
sche verbroedering. Ik vond hem een 
oninteressante, onbenullige man.’

 Cees Smaling was niet bij de presen-
tatie aanwezig. Zijn oude bazen bij het 
vroegere Elsevier/NDU wel: Pierre Vin-
ken en Loek van Vollenhoven. Opgewekt 
keuvelend met Barbara van Beukering, 
hoofdredacteur van Het Parool. Nooit te 
oud om te netwerken.

Jan van Capel

Vervolg van pagina 3 Joost Ramaer

Wat was de aanleiding voor dit boek? 
‘Irma van Welzen van jeugdboekenuit-

geverij Tutti had een paar boeken van me 
gelezen over Italië en China. Ze vroeg me 
een informatief boek over China te schri-
jven voor kinderen. Zoiets bestond nog 
niet in Nederland, en voorzover ik weet 
in andere landen evenmin.  Ik vond dat 
een goed idee: onze (klein)kinderen kun-
nen zich niet veroorloven zo weinig over 
China te weten als wijzelf.

‘Voor mezelf was het een mooie kans 
om me op het pad van de fictie te be-
geven, voor de eerste keer sinds ik als tie-
ner een ‘roman’ gelukkig onvoltooid had 
gelaten. De ontdekking van China is een 
mix geworden van fictie en non-fictie: een 
avonturenverhaal met een spannende plot 
gesitueerd in de reële Chinese wereld. 
Spelenderwijs komen de lezers veel over 
China te weten. Het boek ziet eruit als 
een album waarin de hoofdpersoon foto’s, 
toegangskaartjes en vele andere reisherin-
neringen heeft geplakt.’

Waar begon je liefde voor China?
‘Liefde is het woord niet. Daarvoor staat 

China cultureel te ver van me vandaan. 
Het is eerder fascinatie.’

Wat fascineert je van China. Wat haat 
je van China?
‘Fascinerende elementen zijn er volop: 

de enorme dynamiek, de onthutsende 
historische continuïteit, de voor ons on-
begrijpelijke spagaat tussen economisch 
liberalisme en politieke dictatuur, de ra-

zendsnelle opkomst van China als wereld-
macht. 
‘Wat me afstoot - al begrijp ik de achter-

gronden best - is het ontstellende gebrek 
aan belangstelling voor de publieke zaak, 
het uit de weg gaan van problemen, het con-
formisme, het gebrek aan eigen mening.’

Je hebt van China je beroep gemaakt 
nadat je bent opgehouden als corres-
pondent. Wat doe je in die functie?

‘Ik geef presentaties, lezingen, work-
shops en wat dies meer zij, ik schrijf 
boeken en af en toe een ouderwets kran-
tenverhaal, en ik leid mijn bedrijf Eyes 
on China. Dat verleent financiële en ju-
ridische diensten aan buitenlandse onder-
nemers in China,  we bedrijven import en 
export van chemische en voedselproduc-
ten, en we hebben ons Institute of Chinese 
Studies in Peking, dat onderwijs geeft in 

de Chinese taal en cultuur. De dagelijkse 
leiding is overigens in handen van mijn 
zoon Marco in Peking.’

Verdient dat nou een beetje?
‘De crisis is niet aan ons voorbijgegaan, 

maar het trekt de laatste tijd weer aardig 
aan.’

Wat zijn je meest indringende herin-
neringen aan de Volkskrant?

‘1.De moordaanslagen, doodsbedreigin-
gen en andere levensgevaarlijke momen-
ten die ik als correspondent heb meege-
maakt.

2.De genereuze wijze waarop mijn 25-
jarig bestaan als correspondent werd 
gevierd.

3.De allesbehalve genereuze wijze (een 
maandsalaris) waarop na 28 jaar aan 
mijn laatste correspondentschap een eind 
kwam.’

Waar ligt je vaderland op dit moment: 
Nederland, Italië of China?

‘Overal en nergens. Gewoonlijk pendel 
ik tussen mijn huizen in China, Italië en 
Nederland.’

Heb je nog niet de leeftijd om op te 
houden met werken - en waarom niet?

‘Ik ben zelfs de AOW-leeftijd van de 
toekomst al gepasseerd. Maar ik heb geen 
pensioen, en vanwege mijn langdurige 
verblijf buitengaats een zielig AOW’tje. 
Bovendien heb ik plezier in wat ik doe.’

Jacques de Jong

Vanaf 1975 tot 2003 was Jan van der Putten correspondent voor (onder andere) de 
Volkskrant in Griekenland, Chili, Brazilië, Venezuela, Mexico, Italië en China. ‘In Latijns-
Amerika heb ik geleerd dat een mensenleven, het mijne inbegrepen, geen stuiver 
waard is. Bloedbaden, doodsbedreigingen en gerichte moordaanslagen: ik loop er niet 
mee te koop, maar ik heb ze allemaal meegemaakt. Zestien jaar lang heb ik in Latijns-
Amerika van staatsgreep naar bloedbad en van natuurramp naar burgeroorlog moeten 
rennen.’  Aldus een deel uit het curriculum op zijn website.
Sinds 2003 is China zijn voornaamste bron van inkomsten. Vorige maand is in het 
Tropenmuseum Amsterdam zijn boek ‘De ontdekking van China’ gepresenteerd, een 
jeugdboek over het China van nu. Schrijver Jan van der Putten laat voor kinderen 
vanaf 10 jaar de vijftienjarige hoofdpersoon Rabban door China reizen. Deze legt 
alles uit over dit intrigerende land. Hij vertelt over zijn ontmoeting met China, zijn 
verbazing, zijn opwinding. Het eerste jeugdboek van Jan van der Putten.

Jan van der Putten: China voor kinderen

Verbazing en
opwinding 
tijdens reis door 
intrigerend land


