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24 maart 2010

5 augustus 2002, ANP-bericht:
De opmaak en inhoud van dagblad 
de Volkskrant gaan met ingang 
van 31 augustus ingrijpend op de 
schop. Na een voorbereiding van 
twee jaar acht de redactie de tijd 
rijp om onder het mom van meer 
duidelijkheid het uiterlijk van 
de krant te veranderen. (...) Alle 
grote verhalen krijgen bovendien 
een intro. Dat betekent niet dat 
een Volkskrant-journalist in de 
toekomst een verhaal niet meer 
artistiek mag beginnen: “Dat mag 
nog steeds, maar de eindredactie 
zal er een intro boven zetten.’’

Verleden tijd:
‘Met de Volkskrant’

QR MEDE
Deze en volgende week is er een uittocht van Volkskrant-medewerkers als gevolg 
van reorganisatie. Op 25 maart wordt de afscheidsborrel gegeven voor een hele 
groep leden van de redactie. Op 31 maart neemt de telefooncentrale afscheid met 
een borrel bij de kiosk in de hal, tegelijk met Ina Ruiter, initiatiefneemster van de 
Kiosk en oud-redactiesecretaresse. (Zie ook pagina 4)

De hoofdredactie meldt dat de reorganisatie – ‘helaas maar wel begrijpelijk’ - geleid 
heeft tot langdurige onzekerheid en veel onrust op de redactie. Het heetft even geduurd 
voordat alle namen bekend werden gemaakt, maar dat komt doordat het bedrijf is ge-
bonden aan de regels van het Sociaal Plan. De meesten gaan weg op grond van de 
‘plaatsmakingsregeling’.

Hieronder de namen van mensen die plaatsmaken en de datum van hun vertrek. 
1 februari: Geert Jan Bogaerts.
1 maart: Arnold Vonk, Frank van Workum, Henk Willem Visscher, Irit Rosen, Jan 

Kooistra, Tynke Landsmeer, Wilbert Baan
1 april: Ayco Holleman, Bram van Kersbergen, Carry de Jong, Hans Pieter van Stein 

Callenfels, Remy Jon Ming, Truus Ruiter, Willem de Bruin, Frederieke van Velzen, 
Bas Timmers, Sarah de Sloover, Michiel de Hoog.

1 mei: Anneke Mobron.
1 juli: Roland de Beer
Uit de lijst hebben we twee oudgedienden gekozen voor een nadere belichting: Truus 

Ruiter en Willem de Bruin. Zie daarvoor de pagina’s 2 en 3.

Over ouwe knarrren gesproken: nog nooit in de 
geschiedenis van journalistencafé Scheltema 
was er een zo gerenommeeerd gezelschap 
van journalisten bij elkaar, van kunstredacteur 
Martin Schouten op de voorgrond, tot politie-
verslaggever uit de zestiger jaren Bram Brakel 
helemaal achterin. Wie alle namen invult voor 
het volgende nummer, verdient een prijs al we-
ten we nog niet welke. De oudste, Ad Overeem Afscheid van redactieleden

(96), zag geen kans op eigen gelegenheid naar 
café Scheltema te komen; de op één na oudste 
Gerard van den Boomen (87), moest toevallig in 
Frankrijk zijn. Ook andere prominenten moes-
ten het laten afweten, sommigen waren te laat 

(of te vroeg) voor deze foto van Wim Ruigrok, 
17.00 uur op dinsdagmiddag 23 maart. Eigen-
lijk bedoeld als een opmaatje voor het vijfjarig 
bestaan van de Volksknar, uniek blaadje in de 
wereld van de journalistiek.  Foto Wim Ruigrok
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Truus Ruiter (1955) heeft in haar 35 jaren 
bij de Volkskrant op vele plekken gezeten. 
Documentatie, Media,Geachte Redactie, 
Kunst. Stille wateren, diepe gronden. Al-
tijd paraat, nooit te beroerd om het klus-
werk te doen. ‘In mijn laatste week, op 29 
maart, presenteert de krant zich als tab-
loid. Leuk dat ik die opwinding nog even 
mag meemaken, maar ik ben ook blij dat 
ik me er niet voor hoef in te zetten. Ik ga 
blij weg, maar ook met enige weemoed 
natuurlijk.’

Hoe ben je bij de krant gekomen?
‘Ik kwam in oktober 1974 als 19-jarig 

meisje bij de krant als redactiedocumen-
taliste. Vers van de middelbare school, en 
uitgeloot op de School van Journalistiek 
in Utrecht. Na drie jaar kon ik op de kun-
stredactie beginnen als leerlingjournali-
ste.

‘Bresser was mijn chef, Bertina schreef 
over film, Van Bueren deed radio & tv, 
Lily van Ginneken liep musea en galer-
ies af, Lidy van Marissing beheerde de 
boeken, en Ruud Gortzak deed cabaret en 
theater. Heerlijk overzichtelijk, en alles 
heel links en maatschappelijk betrokken. 
Typisch jaren zeventig. Als een spons 
zoog ik alle informatie op die daar lang-
skwam. Ik was mateloos geïnteresseerd in 
alles: theater, muziek, beeldende kunst, 
film, literatuur.’

Wat trof je aan?. 
‘Ik was behoorlijk geïntimideerd door 

alles en iedereen, denk ik achteraf. Het 
heeft jaren geduurd voordat ik mijn stem 
liet horen in de krant. Ik vond ook dat ik 
te weinig bagage had, dus ging ik Neder-
lands studeren in de avonduren.

‘Ik ontwikkelde een voorkeur voor lit-
eraire onderwerpen en maakte enkele in-
terviews, en schreef ook reportages over 
ontlezing, vrouwenboekhandels, het lit-
eraire café, de vaste boekenprijs. Het was 
ook erg leuk om Martin Ruyters rubriek 
ISBN af en toe over te nemen, en met een 

doos boeken naar huis te gaan. Toen ik dat 
de eerste keer had gedaan, ging in de uit-
geverswereld opeens het gerucht dat Mar-
tin zich zou hebben laten ombouwen.’

Wat had je voorkeur?
‘De kunstredactie is altijd helemaal mijn 

plek geweest. Je zou kunnen zeggen dat 
Kunst mijn reden was om bij de krant te 
werken. Ik ben twee keer even weggewe-
est: drie jaar media, met Frits Abrahams 
en later Victor Lebesque, en negen maan-
den Geachte Redactie.

‘Dankbaar nam ik daarna mijn plek 
weer in op de kunstredactie. Met name de 
laatste tien, twaalf jaar, onder chefschap 
van Ariejan, en Bob, en nu Hanneke, is 
het een geweldig team. Er wordt keihard 
gewerkt, met een grote betrokkenheid en 
kennis van zaken. De Volkskrant heeft de 
beste kunstredactie van alle Nederlandse 
dagbladen, dat mag wel eens gezegd wor-
den.’

Maar dat zelf schrijven, kwam dat er 
nog van?

‘De culturele agenda is altijd een groot 
deel van mijn werk geweest, want ik heb 
me nooit ontwikkeld tot specialist of nieu-
wsjager, hoewel ik in de rubriek Rumoer 
vijf jaar lang af en toe wel wat overhoop 
heb gehaald. Lockefeer kreeg door een 
Rumoertje nog een keer een kort geding 
aan zijn broek, maar die wist advocaat 
Van Manen zo in te zetten dat de man op 
het laatste moment snel het geding introk. 
Vond ik wel jammer, eigenlijk.

‘Voor het agendakatern Opmaat, en later 
in de Kunstbijlage en in de bijlage Film, 
heb ik altijd een hoekje bevochten voor 
een interviewtje, want schrijven is natu-
urlijk het leukste. In de zomermaanden 
kwam ik daar meer aan toe. Dan maakte 
ik reportages over beeldentuinen, de aller-
beste theaterstoel, bijzondere exposities, 
of, zoals afgelopen zomer, kleine musea.’

Waarom nu weg?
‘Dat heeft te maken met een beslissing 

die ik al ruim vijftien jaar geleden heb ge-
nomen. De krant komt niet langer op de 
eerste plaats, er is nog zoveel meer in het 
leven. Ik had het alternatieve circuit ont-
dekt, noem het voor mijn part ‘de wereld 
van new age’. Zaken waar de Volkskrant 
helemaal niks van wilde weten. Is geluk-
kig inmiddels anders.

‘Ik ging lichaamswerk doen, tantra, 
workshops en trainingen die gericht zijn 
op mijn emotionele en bewustzijnsontwik-
keling. Ik vond het spannend en heerlijk. 
Inmiddels heb ik een opleiding tot li-
chaamsgericht therapeut gevolgd en daar 
wil ik nu eens echt werk van gaan maken. 
In Castricum, waar ik nu bijna drie jaar 
met Marja woon, heb ik een heerlijk huis 
en een geweldige praktijkruimte.’

En wat nu?
‘Het zat me al een tijdje niet lekker dat 

ik al zo lang hetzelfde werk doe, enorm op 
routine drijf. Kunstenaars nemen voort-
durend risico’s, weet ik, en waar bleef 
mijn avontuur? Dat komt nu. 

‘Ik zie het als een mooie lotsbeschikking 
dat ik met die plaatsmakersregeling een 
mooie aftocht kan maken. Ik ga blij weg, 
maar ook met enige weemoed natuurlijk. 
Ik ben aardig verkleefd geraakt met de 
Volkskrant, en ik zal mijn collega’s mis-
sen, en ook de voortdurende uitwisseling 
van nieuws en discussies over zaken die 
kunstenaars en dus de kunstredactie aan-
gaan.’

Han van Gessel

TRUUS RUITER:
‘De kunstredactie
is altijd helemaal 
mijn plek geweest’

‘Ik ga nu werk 
maken van 
lichaamsgerichte
therapie’ 
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Willem de Bruin (1951) leek altijd een stille kracht. 
Maar ondertussen. Afkomstig van De Waarheid en 
het maandblad Milieudefensie kwam hij in 1988 bij 
de Volkskrant. Binnenland, Forum, Reflex, Het Be-
toog,  commentatorschap, plus nog een paar jaar 
voorzitter van de redactieraad. Een rijke carrière. 
Geen moment stilgezeten.

Waarom nu weg?
‘Ik wilde nog één keer een andere functie, die mij 

wat meer ruimte zou geven om op persoonlijke 
titel te schrijven. Vooral sinds ik coördinator was, 
kwam het er steeds minder van naast de dagelijkse 
commentaren nog iets anders te doen. 

 ‘De reorganisatie heeft mij tot de conclusie 
gebracht dat de perspectieven, althans voor mij, 
vermoedelijk alleen maar minder worden. Dan 
stop ik liever op een moment dat ik me nog ‘jong’ 
genoeg voel om andere dingen te gaan doen. Ik 
vertrek dus geheel uit vrije wil. Als het aan mij ligt, 
blijf ik nog wel af en toe voor de krant schrijven.’

 
Hoe kijk je terug op al die jaren bij de krant? 

‘Ik heb al die jaren doorgaans met veel plezier 
bij de krant gewerkt, al 
kleeft aan mij het imago 
dat ik altijd kritiek 
heb. Soms baarde de 
koers mij ook oprecht 
zorgen. Dan heb ik 
het niet alleen over 
het hoofdredactioneel 
commentaar, maar over 
de krant als geheel.

 ‘Mijn invloed op het 
standpunt van de krant is 
ook weleens overschat. 
De redactie is nu veel diverser van samenstelling 
dan twintig jaar geleden en dat dwingt bijna 
vanzelf tot het bewandelen van een middenweg. 
Los daarvan heeft de hoofdredacteur natuurlijk 
het laatste woord.’

 Je had een verleden bij De Waarheid. Heeft 
dat je ooit gestoord?
‘Die vraag moet je misschien omdraaien: heeft 

iemand bij de Volkskrant zich ooit gestoord aan 
het feit dat ik bij De Waarheid heb gewerkt? Ik 

geloof het niet. Zelf heb ik er nooit last van gehad. 
Er zat ook een lange periode tussen en toen ik bij 
De Waarheid wegging, was ik in politiek opzicht 
al niet meer zo fanatiek. En wat je er ook van kunt 
zeggen: je leerde er wel hard werken. Inmiddels 
moet je uitleggen wat De Waarheid was.’ 
 
Op welke plek kijk je met het meeste plezier 
terug? Waarom?

‘Ik denk mijn laatste functie. Dat je 
medeverantwoordelijk bent voor het standpunt 
van de krant is soms een last, maar geeft ook 
voldoening, ook al blijf je zelf anoniem. Maar af 
en toe zelf een verhaal schrijven, is toch minstens 
zo leuk.’ 
 
Je had altijd iets met atlassen. Je nieuwe 
hobby?

‘Ik verzamel atlassen, als je dat bedoelt, en 
schreef er ook weleens over voor Cicero cq 
Boeken. Die belangstelling voor cartografie blijft 
wel, maar dat is niet iets waar je je dagen mee 
vult. Ik denk eerder dat ik meer tijd zal besteden 
aan een andere, tijdrovender liefhebberij: de 

fotografie.’

Nog een bijzondere 
herinnering?

‘Nu ik op het punt 
sta te vertrekken, komt 
een herinnering terug 
aan de tijd dat Harry 
Lockefeer net weg was 
als hoofdredacteur. Hij 
moest toen voor een of 
ander overleg nog een 
keer op de redactie zijn. 

Belt de portier naar boven met de mededeling: ‘Er 
staat hier een meneer Lockefeer bij de balie, die 
zou hier gewerkt hebben.’ Dan weet je dat het echt 
voorbij is.’

Wat je nog kwijt wilt.
‘Ik hoop dat de overname door de Persgroep 

en de overstap naar het tabloid-formaat goed 
uitpakken.’  

Han van Gessel

WILLEM DE BRUIN:
‘Het imago dat aan mij
kleeft, is dat ik 
altijd kritiek heb’

‘Mijn invloed op 
het standpunt van 
de krant is 
weleens overschat’
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Reactie op nummer 139:
De heer Van den Boomen bestelt een kopje koffie bij Scheltema. 
Dat moet dan toch zeker het eerste kopje koffie zijn geweest dat 
de heer De Lange ooit heeft uitgeschonken aan een journalist.
Brabo Van Seeters neemt het op voor een Limbo. Nou moet het 
toch niet gekker worden met de lui van onder de grote riolen, die 
hun hele bestaan daarboven hebben kunnen opbouwen. Maar ach, 
wat had ik hem dat graag zelf gezegd, mijn illustere voorganger in 
Utrecht en op Sociaal-Economisch.

Maurits Schmidt

Altijd gedacht dat de agressie in tram of 
bus bij de passagiers begon. Mooi niet. 
Enkele weken geleden zaten vriendin 
en ik in lijn 4 op weg naar het Centraal 
Station in Amsterdam. Een hoofdste-
delijk avontuur, want we wonen in de 
provincie.

Op het Muntplein stapte een jongeman 
in (jawel, gekleurd, en hij had nog een 
pizza in zijn handen ook), maar de deur 
klapte dicht en hij raakte klem.

Toen hij zich vrij had geworsteld, 
maakte hij een opmerking tegen de con-
ductrice in haar stempelhokje. Beetje 
boos, dat wel, maar niet onbehoorlijk.

‘Eigen schuld, moet je maar opletten!’ 
kreeg hij te horen, en nadat de jongen 
was gaan zitten, kreeg hij over de mi-
crofoon nog commentaar na.

De halve tram luisterde in verbijste-
ring toe. Was dat nou nodig?

Toen vriendin - altijd op de bres voor 
verdrukten en ontrechten - probeerde 
de woordenvloed van de conductrice 
te stoppen, kreeg ook zij de wind van 
voren: ‘Niet mee bemoeien, mond 
houden’, was de boodschap.

Dankzij de microfoon kon de hele 
tram meegenieten. En het hield niet op.

Intussen bereikte de tram het eindpunt 
Centraal Station. Vriendin stond als 
laatste in de rij om uit te stappen.

Pal voordat ze 
op de treeplank 
zou gaan staan, 
schoof de deur 
voor haar neus 
dicht.

‘Hé’, riep ze 
geschrokken, 
‘wat is dat 
nou?’

Antwoord 
conductrice: ‘Hé zeg je maar tegen je 
hond.’

Vriendin: ‘Hoe moet ik hieruit ko-
men?’

‘Dan moet je op de knop drukken.’
‘Welke knop?’
‘Zoek dat zelf maar uit’.
Vlak voordat de tram verder zou rij-

den, slaagde vriendin erin zichzelf te 
bevrij den.

Tijd voor een briefje naar de GVB. 
Situatie uitgelegd en opgemerkt dat de 
conductrice wel erg onbeschoft, dus 
onacceptabel tekeer was gegaan. En dan 
nog opsluiten in de tram ook! Machts-
vertoon! Wie is hier agressief op de 
tram?!

Binnen twee dagen lag er een ant    -
woord, van Eveline Segaar, manager 
Verkoop, Informatie & Klantenservice.

‘Ten eerste bied ik, namens GVB, 

mijn excuses aan voor hetgeen gebeurd 
is. GVB is zich ervan bewust dat zijn 
medewerkers, zeker die op de weg, het 
gezicht bepalen van het bedrijf. Hoewel 
ik er van overtuigd ben, dat de meeste 
bestuurders en conducteurs zich correct 
gedragen, komt het helaas ook voor dat 
onze klanten negatieve ervaringen heb-
ben.

‘GVB doet zijn uiterste best om zijn 
personeel te wijzen op het belang van 
een klantvriendelijke houding. Het 
lijnmanagement van tram 4 is inmid-
dels op de hoogte van uw klacht. Ik 
heb vanmorgen nog een klacht over 
dezelfde medewerkster ontvangen en 
daarom wordt uw bericht extra serieus 
genomen. 

‘Er zal contact worden opgenomen 
met de betrokken medewerkster om de 
ontstane problemen te bespreken. Ik 
ga ervan uit dat dit zal leiden tot een 
verbetering van het gedrag. Ik hoop dat 
u er begrip voor heeft, dat de uitkomst 
van dit gesprek vertrouwelijk zal blij-
ven. Mede dankzij uw e-mail kan GVB 
zijn dienstverlening verder verbeteren. 
Hartelijk dank daarvoor.’

Nou, dat komt vast wel goed op de 
Amsterdamse tram.

Jacques de Jong

Wie is er nou agressief op de tram?

é zeg je maar tegen je 

mijn excuses aan voor hetgeen gebeurd 
is. GVB is zich ervan bewust dat zijn 
medewerkers, zeker die op de weg, het 
gezicht bepalen van het bedrijf. Hoewel 
ik er van overtuigd ben, dat de meeste 
bestuurders en conducteurs zich correct 
gedragen, komt het helaas ook voor dat 
onze klanten negatieve ervaringen heb-
ben.

personeel te wijzen op het belang van 
een klantvriendelijke houding. Het 

Reactie op nummer 139:Reactie op nummer 139:R
De heer Van den Boomen bestelt een kopje koffie bij Scheltema. 
Dat moet dan toch zeker het eerste kopje koffie zijn geweest dat 
de heer De Lange ooit heeft uitgeschonken aan een journalist.
Brabo Van Seeters neemt het op voor een Limbo. Nou moet het 
toch niet gekker worden met de lui van onder de grote riolen, die 
hun hele bestaan daarboven hebben kunnen opbouwen. Maar ach, 
wat had ik hem dat graag zelf gezegd, mijn illustere voorganger in 
Utrecht en op Sociaal-Economisch.

Telefooncentrale
houdt ermee op
Drie van de voormalige telefonistes uit de 
opgeheven telefooncentrale gaan in deel-
tijd werken op de receptie. Willy Verhuls-
donck, Gina Stello en Martine Breunesse 
komen bij de beveiligingsbeambte te zitten 
boven aan de roltrap in het INIT-gebouw. 
Ze ontvangen niet alleen bezoe kers, maar 
ze beheren ook de vergaderruimtes en ze 
zijn achtervanger voor opbellende klanten 
die geen verbinding kunnen krijgen via de 
telefoonrobot.
Nina Berger wordt oproepkracht en 
Daniëlle van Eck gaat het Nieuwspunt 
runnen. Zij krijgt daarbij nog iemand voor 
de assistentie. Melle Drenthe blijft nog 
enige tijd aan om de automatisering van 
de telefooncentrale te begeleiden.
Ineke van Wanrooy, Lia Luskus en Loes 
Wesseling maken gebruik van de oud-
erenregeling.  Zij vertrekken dus, evenals 
Sylvie Kudding, Ria Overmars en Lettie 
van Tuil, welke laatsten met vut gaan. 
Chef Yvonne Mulder krijgt begeleiding 
van de afdeling Talent & Result om een 
nieuwe baan te vinden.
Op 31 maart geven ze een afschiedsbor-
rel, samen met Ina Ruiter van de kiosk.

Roland de Beer
gaat per 1 juli
Muziekredacteur Roland de Beer houdt 
per 1 juli op bij de krant. Hij maakt ge-
bruik van de plaatsmaakregeling. Volgens 
de kenners is hij een musicoloog met een 
grote kennis van zaken en een brede in-
teresse voor klassieke zowel als moderne 
muziek. Geen ander die over opera kon 
schrijven als Roland de Beer.
Zesentwintig jaar geleden is hij binnen-
gehaald door zijn voorganger Hans Heg. 
Toen deze voor zichzelf ging werken, 
kreeg Roland een contract in vaste dienst. 
Een van zijn hoogstandjes was een serie 
reportages en interviews over veertien 
Europese en Amerikaanse dirigenten, la-
ter gebundeld.


