
Vijf jaar de Volksknar, in een tamelijk 
hoge frequentie. Haast  niet voor te 
stellen, want hebben de ouwe knarren 
van de Volkskrant (voor wie we in april 
2005 zijn opgericht) elkaar zo veel te 
vertellen? Blijkbaar wel. Ten eerste 
over zichzelf – allemaal hebben we 
wel een verhaal. Ten tweede over de 
krant waarbij we tien, dertig, veertig 
jaar betrokken zijn geweest. Voor de 
meesten een boeiende tijd. En we staan 
met de voeten in de moderne tijd. Ook 
boeiend.

De Volksknar van nu is nog steeds 
een speeltje voor de makers, maar 
het blijkt voor meer dan tweehonderd 
geregistreerde abonnees én bijna 
driehonderd andere lezers niet alleen 
een bron van amusement te zijn, maar 
ook nog een bron van interessante 
informatie. Betrokkenheid bij elkaar én 
bij onze oude krant is het gevolg. 
Zo willen we nog wel vijf jaar verder.
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Zie verder pagina 2
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Nóg vijf jaar verder‘Nieuwe impulsen!’
Vijf jaar dit krantje. Hoe houden ze het vol. 
Ineke Jungschleger legde een paar vragen 
voor aan chef Ouwe knarren Jacques de 
Jong.

Maandagochtend 29 maart ligt de eer-
ste Volkskrant op tabloid-formaat in de 
brievenbus en om 9.00 uur ook de 141ste 
editie van de Volksknar in de mailbox. 
Opmerkelijk detail: de voorpagina van de 

papieren krant staat in miniatuur op pa-
gina 1 van de Volksknar. 
‘Daar heb ik nou lol in’, grinnikt Jacques 
de Jong. ‘Vanochtend om half acht die 
krant fotograferen op de deurmat, in het 
gaatje zetten wat ik ervoor heb uitge-
spaard en met een druk op de knop die 
141ste editie verzenden.’
De deurmat van Jacques ligt op een van 
de mooiste plekken van Haarlem, op de 
Houtmarkt, aan het Spaarne. ‘Ik ging 
dood in dat dorp waar ik woonde, Kock-
engen. Toen daar mijn kleindochter vier 
werd en naar school ging, hoefde ik niet 
meer op te passen en toen heb ik gezegd: 
‘Opa gaat nieuwe impulsen opdoen.’
Jacques kende de Haarlemse binnenstad: 
hij werd er 71 jaar geleden geboren en 
groeide er op. Zijn ouders hadden een 
kruidenierswinkel niet ver van de plek 
waar hij nu woont. 

Han van Gessel, verontwaar-
digd: ‘Weet je waarvoor ik word 
uitgenodigd? Voor het Jaar van 
de Oudere.’ Luttele weken la-
ter, na het ontwaren van water-
automaten op de gang:  ‘Bron-
beekwater!’

Vijf jaar de Volksknar, in een tamelijk 
hoge frequentie. Haast  niet voor te 
stellen, want hebben de ouwe knarren 
van de Volkskrant (voor wie we in april de Volkskrant (voor wie we in april de Volkskrant
2005 zijn opgericht) elkaar zo veel te 
vertellen? Blijkbaar wel. Ten eerste 
over zichzelf – allemaal hebben we 
wel een verhaal. Ten tweede over de 
krant waarbij we tien, dertig, veertig 
jaar betrokken zijn geweest. Voor de 
meesten een boeiende tijd. En we staan 
met de voeten in de moderne tijd. Ook 
boeiend.
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‘Iedereen die we
iets vragen, 
werkt graag mee’
Vervolg van pagina 1
Is het gelukt die nieuwe impulsen te 
vinden?
‘Zeker, ik vermaak me hier prima. Als ik 
in mijn werkhok achter de computer zit te 
rommelen, kijk ik uit over het Spaarne. 
Iets verderop heb ik een tuindersvlet lig-
gen. Daar vaar ik mee, ook regelmatig 
met een groepje daklozen, bij wijze van 
uitstapje. Ik zing hier in een jazzkoortje 
en ik heb een goeie leraar gevonden voor 
portretschilderen, een keer per week heb ik 
les. Ik tennis twee keer per week en ga ook 
twee keer per week naar de sportschool.   
En nu is de tijd voor buiten fi etsen en ten-
nissen weer aangebroken.’

De Volksknar kost je al vijf jaar veel 
tijd. Waarom heb je dat ervoor over?
‘Omdat het steeds leuker werd. Het begon 
als een grapje, om iets te doen met mijn 
ouwe tekeningetjes. Als ik vroeger even 
niks te doen had aan het bureau, ging ik 
portretjes van collega’s zitten tekenen, op 
kopijpapier. Ik had er dertig bewaard en 
vijf jaar geleden bedacht ik dat ik die wel 
eens rond kon mailen. Verhaaltje erbij, 
praatje plus plaatje. De eerste was Hans 
Beynon, die bij   begon en eind jaren vi-
jftig bij de Volkskrant kwam. 
‘Voordat die dertig tekeningen op waren, 
gebeurde er van alles wat ik niet ver wacht 
had. Mensen gingen stukjes mailen en 
er kwamen oud-collega’s opdagen, die 
al lang geleden bij de krant waren weg-
gegaan en die ook op de lijst van Volks-

knarren wilden. Ik kreeg ple-
zier in het opmaken, kreeg 
een duur opmaakprogramma, 
leerde fotoshoppen en allerlei 
andere nieuwe dingen. 
‘Toen Han van Gessel mee 
ging doen, na ongeveer 
een jaar, werd het een echt 
krantje. Er is meer structuur 
in gekomen en dat is vooral 
Han z’n verdienste.’ 

Hoe is de taakverdeling tus-
sen Han en jou? 
‘Han is de creatieve denker, 
ik de creatieve doener. We 
sluiten goed bij elkaar aan. 
Hij verzint heel veel onder-
werpen, ik teken, fotografeer, 
schrijf en doe de opmaak. 
‘Een belangrijke derde is Wim Ruigrok. 
Hij levert alles wat ik vraag, en heel snel. 
Meestal uit zijn archief, maar hij komt 
ook altijd als we hem vragen een foto te 

maken. En vergeet Jan van Capel niet, 
onze eigen Volks krant-watcher. 
‘Iedereen die ik vraag om iets voor de 
Volksknar te doen, doet het trouwens. En 
goed en snel. Je werkt met professionals, 
mensen die gewend zijn snel te schrij-
ven. Ik heb in die vijf jaar maar één keer 
meegemaakt dat iemand niet deed wat ik 
vroeg. Een jonkie, die nog werkt. Hij zei 
niet ‘nee’ toen ik om een stukkie vroeg, 
maar na twee keer vragen had ik nog niks 
en toen ben ik maar opgehouden. Voor de 
rest heb ik nooit hoeven aandringen, ie-
dereen vindt het leuk om te doen. 
‘We zijn eigenlijk een fi ctief genootschap 
van oude knarren met een schat aan er-
varing, ieder moment te mobiliseren. We 
kunnen altijd nog ingrijpen als het heel 
slecht zou gaan met de krant.’

Wat betekent de Volksknar in het leven 
van de knarren?
‘Betrokkenheid bij het instituut, bij de 
krant. En meer contacten onderling. 
Mensen vragen mij telefoonnummers en 
informeren hoe het met iemand is die ziek 
is. Wat ik heel erg leuk vind, is dat Ad 
Overeem zo gelukkig is met het krantje. 
Hij had in jaren niets meer van de krant 

gehoord, hij was ook al meer dan 25 jaar 
met pensioen toen ik hem vijf jaar geleden 
de Volksknar begon te sturen. Hij miste 
het contact, maar voelt zich nu weer echt 
betrokken. Ik had me niet gerealiseerd dat 
het zo zou werken.’

Jij houdt met het krantje en de knar-
renborrel de club bij elkaar, als een 
soort pater familias. Hoe voelt dat?
‘Daar voel ik helemaal niks bij, want dat 
ben ik niet. Nee zeg, pater familias, daar 
ben ik het type niet voor. Ik ben gewoon 
lekker aan ‘t rommelen. Het houdt me van 
de straat en ook nog een beetje fris, want 
ik moet er nieuwe dingen voor leren.’

Op de vraag hoe lang je het dacht vol 
te houden, antwoordde je anderhalf 
jaar geleden, bij het verschijnen van 
nummer 100: ‘Ik denk dat de Volksknar
blijft verschijnen tot onze generatie is 
uitgestorven. Of ikzelf.’  We mogen dus 
veel In Memoriams tegemoet zien?
‘Ja, In Memoriams vind ik wel belang-
rijk. Mooie aanleiding om een stukkie te 
schrijven.’ 

Vindt je vriendin het goed als je ’s mor-
gens om half acht al in touw bent voor 
de Volksknar?
‘Ja zeg, dat moest er nog’s bij komen... 
We wonen niet samen, maar ze was er 
vanochtend wel, toen ik direct uit m’n bed 
de krant ging fotograferen. Ze moest er 
erg om lachen.’Han van Gessel       Foto Jacques de Jong

Jacques de Jong              Foto Wim Ruigrok

door Ineke Jungschleger
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Net 5 jaar oud is hij nu, net iets meer dan een dreumes, 
maar hij is in ouderdom zijn jaren ver voorbij. Hij telt 
zijn jaren wel, maar ze tellen niet meer, want elke dag is 

er één en elke keer dat hij verschijnt, is meegenomen.
Zijn eerste stappen waren onzeker. Ze vormden een A4’tje, dat 
nog geen duidelijke richting wees. Hij leek nog niet te weten 
welke kant het op moest, wat vermoedelijk ook zo was. Zijn 
lopen was nog een doel in zichzelf. 

Maar allengs bewoog hij zich zelfverzekerder. De blik vooral 
op het verleden gericht, ging hij voorwaarts, 
in de kennelijke overtuiging dat hij al lopende 
de juiste koers wel zou vinden. Als een schrij-
ver die aan een boek begint zonder duidelijk 
omlijnd plan, maar die zeker weet dat het 
boek zichzelf wel zal schrijven als hij er eenmaal aan begonnen 
is, en dat hij slechts een instrument of een doorgeefl uik is. Het 
boek was er al, het moest alleen nog geschreven worden.

Als het beeldhouwwerk dat zich in de steen verborgen hield 
en er nog slechts uit bevrijd hoefde te worden, zo was hij er na 
korte tijd opeens - hij had zijn vorm gevonden en het leek alsof 
hij er altijd al was geweest. Nog steeds blikt hij terug op het 
verleden. Op wat achter hem ligt, maar meer als de automobi-
list die geregeld in de achteruitkijkspiegel kijkt, niet blind voor 
wat er intussen om hem heen speelt en verder vooruit.   

Veel ouder dan zijn jaren is hij, maar je ziet het hem niet 
aan. Hij danst door het leven alsof er geen gisteren 
was, alsof slechts heden en morgen bestaan en wat 
er later nog komt. Het komt juist door dat verle-
den, waar hij steeds graag aan herinnert en aan 
herinnerd wordt.

Oude fotoalbums kunnen hem in een staat 
van grote opwinding brengen. Langdurig 
kan hij erin bladeren. De oude doos is voor 
hem steeds weer nieuw en brengt nieuwe 
verrassingen. De vreugde van het ouder 
worden ligt in vergeten herinneringen. 
Die oude foto’s herinneren hem aan 
wat was en voorbijging. Zijn vorige le-
ven, bijvoorbeeld, en dat van zijn vrienden 
van toen, die nog steeds vrienden zijn. Ze blijven 
trouw, voor zover ze nog in leven zijn, want om hem 

heen wordt veel gestorven.      

Hij zegt het nooit met zoveel woorden, hij waakt ervoor het 
verleden te romantiseren, maar veel van wat nu is, spreekt hem 
weinig aan en veel van wat vroeger was, koestert hij. Het ver-
leden heeft zich bewezen en van het nu moet je dat nog maar 
afwachten. Met zijn vijf jaren kijkt hij terug op een tijd waarin 
veel niet zo nauw werd genomen. Waarin veel kon en veel 
mocht en dus ook gebeurde. Waarin het onderscheid tussen 
werk en plezier niet altijd even duidelijk was. 

Met belangstelling volgt hij wat gaande is 
en hij vraagt zich af of hij zijn draai nog zou 
kunnen vinden in de veranderde, veel zake-
lijker omstandigheden. Hij was in zijn vorige 

leven  gewend aan groei en bomen die tot de hemel reikten, 
aan een vrije hand en een losse teugel. Aan experimenteren en 
vooroplopen, in de zekerheid dat zijn koers onbetwist de juiste 
was, omdat wassende scharen zich aan hem bonden.  

Alles is onzeker nu, vooral de toekomst. Niemand weet hoe het 
moet, maar altijd zijn er die de wijsheid in pacht menen te heb-
ben. Het is hun eigen wijsheid, die zij verkopen als waarheid, 
omdat zij nu eenmaal weinig twijfel hebben en vooral zichzelf 
geloven.

Hij denkt er het zijne van en uit dat niet. Maar soms wordt wat 
er gebeurt, hem te veel. Woedend kan hij uitvaren wanneer 
geldbeluste vreemdelingen leegzuigen wat hij achterliet en wat 
hem lief was. Of wanneer een vriend die al tientallen jaren 

werd bewonderd, respectloos aan de kant wordt gezet in 
wat veel weg heeft van een machtsstrijd. Door-

gaans is hij de gematigdheid zelve, maar 
met ongekende felheid spreekt hij dan van 

‘een blamage’.   

 Er blijkt uit hoezeer hij nog leeft in het heden. 
Naarmate hij ouder werd, ging hij dat meer 

doen. Het verleden werd steeds meer een geslo-
ten boek, het heden leeft, de toekomst ligt voor 

hem open. 
Wie iets achter zich heeft, wie geleefd heeft, banden 

heeft gesmeed, vriendschappen heeft gemaakt, heeft 
van die toekomst weinig te vrezen.

Illustratie: het eerste nummer, 7 april 2005

door  Bas van Kleef
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OP HET TWEEDE GEZICHT

De vreugde van vergeten herinneringen

De Knarrenborrel van vorige maand in café Scheltema trok 
duidelijk meer collega’s dan alle voorafgaande: iedereen wil-
de op de foto van Wim Ruigrok. (Jammer, dat Henk Strab-
bing buiten beeld viel, doordat hij even zijn plaats verruilde 
met Marcel van Lieshout.)
Natuurlijk bestond de driemaandelijkse borrel al eerder , maar 
dit was een bijzondere, zoals er trouwens de afgelopen vijf jaar 
meer bijzondere Volksknar-bijeenkomsten waren. We tellen hier 
niet mee de doorgaans grote opkomst bij begrafenissen en fees-
ten van de Volkskrant.
Wat hoeveelheid bezoekers betreft, scoorde het interview met 
Michel Maas ook hoog. Zeker dertig collega’s kwamen  in de-
cember 2008 naar het oude Volkskrant-gebouw om de weder-
waardigheden van deze Zuidoost-Azië-correspondent te horen. 

Een zeer bijzonder evenement was de reis naar China, die een 
groepje in april 2007 ondernam,  in reactie op de uitnodiging van 
Hans Moleman aan de Volksknar.
De allereerste excursie in september 2005 was naar kunstschil-
der Jos Schimmer, voormalig opmaker bij de krant, die een ex-
positie hield in Midden-Beemster.
Het jaar daarop volgde een bezoek van de Volksknarren aan 
BNR Nieuwsradio, in datzelfde jaar ging een aantal kijken in 
het nieuwe INIT-gebouw en bij wijze van afscheid volgde in 
september 2007 een rondleiding in het oude Volkskrant-gebouw 
aan de Wibautstraat.
Kortom, allemaal gebeurtenissen die er alleen maar konden zijn 
dankzij de Volksknar. Dat is toch ook mooi!

Directie de Volksknar

Niet alleen de borrel trekt ouwe knarren aan
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J.W.M. de Jong is de naam.♦M niet van 
Maria, maar van Multitalent. ♦Ping-
pongde aardig. ♦Schaatst verdienstelijk. 
♦Fietst elke leeftijdgenoot er neuriënd 
uit. ♦Desnoods met voeten in slofjes 
gestoken (jongensmaat). ♦Mept, klopt, 
veegt tegenstanders van de gemalen-
baksteenbaan. ♦Rolt, plakt, vlamt beter. 
♦Hijgt nooit. ♦Wist geregeld de redactie 
te bezielen. ♦Gevolg: drukke dreven rond 
Kockengen. ♦Had hij weer een fi etstocht 
uitgezet. ♦Met opvang voor kneuzen, 
lekrijders, brekebenen, dwaalgeesten, af-
vallers. ♦Reddende engelen in tricots van 
rijwielhandel Okkerman. ♦Ja, er is leven 
naast de sport. ♦Geef ‘m een potlood en 
pak wat papier. ♦Zie je jezelf zoals hij je 
ziet. ♦Onderbelichte creatie: Dompeldick. 
♦Gedrongen kabouter. ♦Niet spaans-
gekraagd. ♦Wil zich graag voorstellen. 
♦Heeft de fragiele freule Frou-Frou nog 
gekend. ♦Was on speaking terms met de 
groengebroekte eekhoorn die in hetzelfde 
krantenhoekje van tak tot tak sprong. 
♦Staat M. niet ook voor Muzikaal? ♦Blij 
dat u deze vraag stelt. ♦Hij maakte deel 
uit van een soort Hotcha Trio. ♦Bekend 
mondharmonica-ensemble, ooit. ♦Dorus 
mimede hen virtuoos na op een borsteltje. 
♦Luchtgitaar was nog in ontwikkeling. 
♦Met collega’s S. en H. trok M. blazend 
ter zetterij. ♦Ploem ploem Jenka. ♦In 
ganzenpas. ♦Hohner geheven (bas, in 
C, geen verstelbare trilplaatjes). ♦Fijne 
galm in toiletruimte. ♦Collega B., als 
door sirenen verleid, zittend op een was-
bak. ♦Die het niet hield. ♦Dan is er nog 
de gouden keel. ♦Barbershopper pur 
sang. ♦Tweede tenor, mijnheer. ♦Rood-
gestreept vestje, gouden strik. ♦Koor en, 
net zo makkelijk, kwartet. ♦Redigeerde 
het verenigingsorgaan. ♦Coauteur van 
Barbershopzingen in Nederland. ♦Legt 
nu hart en ziel in de Volksknar. ♦Verdient 
respect. ♦En hulde.

Het afscheidsfeest gaat 
eindeloos door

Het zal toeval zijn. Maar in de 
dagen dat de Volkskrant van 
gedaante is veranderd, viert 

de Volksknar zijn 5-jarig bestaan. Het 
netwerk van voormalige redactrices en 
redacteuren dat zich rond de elektroni-
sche uitgave heeft gevormd, krijgt er 
een nieuw onderwerp van terugblik en 
discussie bij, ook als men er ziende blind 
voor wil blijven. Want over opmaak heeft 
elke journalist een mening.

Gepensioneerd wordt men als enkeling, 
het is een allerindividueelst gebeuren. 
Soms is het een wilsbesluit, soms een 
keuze. Maar dankzij de Volksknar 
is het mogelijk de persoonlijke 
verlatingsangst te overwinnen. Er 
is een nieuw gemeenschapsge-
voel gecreëerd onder degenen die 
niet het tijdstip, maar wel het feit 
van afscheid van de Volkskrant-
redactie en van het leven daarna 
met elkaar kunnen delen. Om nog 
maar te zwijgen van de necrolo-
gieën.

Het netwerk van de Volksknar 
omvat ruim een halve eeuw van 
de Volkskrant. De oudste lezers 
zijn Ad Overeem en Gerard van 
den Boomen, die zelf nog kunnen 
vertellen hoe het er in het gemo-
derniseerde ochtendblad na de Tweede 
Wereldoorlog aan toeging. De nieuwsten 
zijn diegenen die - al dan niet vrijwillig 
– deze dagen of binnenkort hun afscheid 
mogen vieren in het kader van een perso-
nele reductie in het nieuwe en Belgische 
bedrijf. Dat wordt in een extra editie 
zichtbaar gemaakt. Maar we mogen niet 
denken dat de krimp in de oppervlakte 
van de krant iets te maken heeft met de 
krimp in de redactie.

Er is tussen de oorspronkelijke Volks-
krant en de naoorlogse heruitgave een 
groot verschil in professionele journalis-
tiek. Maar de geest vanwaaruit de krant 
werd gemaakt, was in 1945 niet zo an-
ders dan in 1941, toen de krant en haar 
eigenaar, de katholieke vakbeweging, 
ophielden te bestaan. 
Pas in de jaren zestig is de journalistieke 
cultuur wezenlijk veranderd. Toen werd 
niet alleen de ondertitel van vier decen-
nia ‘katholiek dagblad’ geschrapt, maar 
werden ook de banden met een verzuild 
netwerk verbroken. Om het mooi te zeg-
gen: de redactie van de Volkskrant voert 
sindsdien een permanente dialoog met de 

heersende tijdgeest. Soms loopt ze daar 
enigszins op vooruit, soms haalt ze die 
knarsetandend in. Het besef van maat-
schappelijke veranderlijkheid is eigenlijk 
een wezenlijker trek geworden van haar 
journalistieke cultuur dan de continuïteit 
van de gevestigde krant.

Deze veranderlijkheid weerspiegelt zich 
in de lezerskring van de Volksknar: een 
gemeenschap ondanks alle tegendelen. 
Want de onderlinge vervreemding kan 
slechts worden overwonnen in de Volks-
knar, het historisch ijkpunt van de heden-
daagse Volkskrant en het actuele geheu-

gen van de vroegere Volkskrant. 
Dat ijkpunt wordt weleens ge-
idealiseerd en dat geheugen is 
soms selectief. Herinnering en 
hedendaagse beoordeling laten 
zich bovendien leiden door de 
keuzes van Jacques de Jong en 
Han van Gessel, die als zelf-
benoemde geheugenmeesters 
optreden. 
Maar dankzij de Volksknar gaat 
het afscheidsfeest eindeloos 
door.

Het is voorstelbaar dat niet alle 
journalistieke richtingen die de 
redacties in de 20-ste en 21-ste 
eeuw zijn ingeslagen, de vreug-

de oproepen van een weerzien en herken-
ning. Sommigen zullen sommige fasen 
van deze geschiedenis willen overslaan. 
Dat geldt bij alle collegialiteit misschien 
ook wel voor sommige journalisten.  

Wie de dageraad van de nieuwe samen-
leving in de jaren zestig heeft gezien, zal 
misschien minder interesse opbrengen 
voor een bittere nasmaak in de jaren 
tachtig. 
En wie zich de ongebreidelde expansie 
van de krant in grootformaat uit de jaren 
negentig herinnert, zal wellicht de huidi-
ge periode ervaren als een terugtocht, zo 
niet een aftocht. Maar de gemeenschap 
van herinneren en actualiseren lost zulke 
tegenstellingen op.

Een deel van de lezers van de Volksknar 
placht in vroegere tijden de Volkskrant 
te bedenken en te schrijven in het café. 
Tegen de eeuwwisseling had de emanci-
patie deze vorm van tijdloze journalistiek 
beëindigd. De Volksknar verzoent beide 
tijden: modern en vakkundig, maar ook 
onderhoudend en creatief, zoals vroeger 
in het café.

Vijf jaar de Volksknar verdient een 
historische terugblik. Wat is er met dit 
blaadje gebeurd, dat als grap begon? 
Welke rol speelt het in het leven van de 
oude knarren? ‘De Volksknar vormt het 
historisch ijkpunt van de hedendaagse 
Volkskrant en het actuele geheugen 
van de vroegere Volkskrant.’

door Jan Bank
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Kritische zin
De levensvatbaarheid van de Volksknar 
staat of valt niet alleen met het vakman-
schap van de makers, maar ook en vooral 
met de kritische zin van de lezers.
Opdat wij allen zo doorgaan.

Harry van Seumeren

Jolly good fellow
Vijf jaar de Volksknar. Proficiat! Zomaar 
wat bespiegelingen. Wat is een knar en 
wat is dan een Volksknar?
Ik vond het volgende. Volk = een ver-
zameling mensen die verwant zijn door 
stam- en taalgemeenschap. Klopt wel zo 
ongeveer. De definitie van knar = stok-
oud, taai mens!
Met stokoud heb ik problemen. De ma-
kers en lezers zijn niet allen stokoud, 
zeker niet van geest.
Hoe dan ook: een krant(je) dat a) gratis 
is, b) geen bezorgproblemen kent, c) leuk 
om te lezen is en d) niet door Engelse of 
Belgische overnamejagers met dollarte-
kens in de ogen wordt bedreigd, verdient 
een lang leven!
For it’s a jolly good fellow, it’s a jolly good 
fellow…!

Erwin Horwitz

Oude Knarren
Al vijf jaar Oude Knarren. De tijd vliegt. 
Mijn gelukwensen. Ik wil niet zeggen dat 
ik naar elke aflevering uitkijk, maar het is 
toch meestal wel aangename, soms zelfs 
boeiende lectuur. Vooral de interviews zijn 
de moeite waard. Leuk dat de collega’s 
van weleer zich inspannen om op deze 
manier het contact met de krant - nu 
bijna een beschaafd tabloid - te bewaren. 
Wat me voor de toekomst wel een uit-
daging lijkt, is een poging van Jacques 
en de zijnen om de huidige krant af en 
toe een beetje door te lichten. Dat hoeft 
natuurlijk geen natrappen te worden. Dat 
zou te makkelijk zijn. Ik denk eigenlijk 
aan een kritische analyse van - laten we 

Centrale
Ik mis mijn krant op een don-
der dag       ochtend midden in 
maart.
En bel dus. Word verbonden 
met het voor de Volkskrant 
nieuwe systeem-kies-een-
twee-of-drie. Dat verrast me 
omdat de telefooncentrale immers pas 
per 1 april weg zou zijn.
Een aardig klinkende, mechanische 
me vrouw vraagt mijn naam, adres, num-
mer, toevoe ging.
Het gaat enkele keren mis.
Ik praat zeker slordig en zeg ook enkele 
keren ‘ja’ op een toon die de mecha-
nische dame niet helemaal bevalt. Maar 
ze blijft toch heel vriendelijk.

We komen er na een minuut of 
vijf samen uit, want dan zegt 
ze blij dat het allemaal goed 
gelukt is.
Ze neemt afscheid met enig-
szins tot mijn verbazing: ‘De 
krant zal morgen tussen  twaalf 
en drie worden nabezorgd.’
Maar nog diezelfde middag 

hoor ik een plof in de bus terwijl de post 
al lang geweest is.
Ik kijk de trap af. Het ís hem, de zwarte 
kop staat nog altijd als een huis.
Aardig nieuw systeem, met ingebouwde 
verrassing, denk ik helemaal opgevro-
lijkt.
Beneden vind ik de Volks krant, van gis-
teren.

Henk Strabbing

omdat de telefooncentrale immers pas 

We komen er 
vijf 
ze blij dat het allemaal goed 
gelukt is.
Ze neemt afscheid met enig-
szins tot mijn verbazing: ‘De 
krant zal morgen tussen 
en drie 
Maar nog diezelfde middag 

hoor ik een plof in de bus terwijl de post 

zeggen - de politieke berichtgeving of de 
talrijke columns. 
Oude Knarren hoeven geen blad voor 
de mond te nemen. Zij hebben, denk ik, 
maar één doel voor ogen: het welzijn 
van de krant die in Nederland nog steeds 
boven de rest uitsteekt. Men noemt NRC 
Handelsblad wel als een gevaarlijke con-
current, maar die krant bakt er de laatste 
jaren niet veel meer van. 

Ben de Graaf

Memory lane
Ik grijp de Volksknar sinds ik een abon-
nement heb (met dank aan Adriaan de 
Boer, die me op het fenomeen wees), 
altijd meteen uit de mailbox. Ik behoor 
natuurlijk nog niet tot de doelgroep, maar 
ik loop al zo lang mee dat ik de meeste 
schrijvers nog in hun werkzame (ahum) 
leven heb meegemaakt. 
Legendarische collega’s als Van der Vliet, 
Huurdeman, Auwerda, Kouwenberg, 
Sterk, Koning, Ruigrok, De Graaf, Van 
Wissen, Lockefeer, Van Seeters, Van Ges-
sel, Jungschleger, De Boer - ze waren er 
nog toen ik aantrad. Fijn om weer eens 
over hen en over het tijdperk waarin ze 
glorieerden, te lezen.
Hun verhalen vormen altijd opnieuw een 
fijne ‘walk down memory lane’, verhalen 
uit de tijd dat de nanacht nog een echte 
nanacht was, incluis de gang naar Hesp, 
zelfbereide maaltijden, urenlange spel-
letjes Risk en spannende films in de tv-
kamer. 
Maar er is meer dat de Volksknar zo bij-

zonder maakt: de berichtgeving van good 
old Jan van Capel over de economische 
ontwikkelingen binnen het eigen bedrijf 
hadden zo in de moederkrant gekund, 
wat mij betreft. En dan vergeet ik nog de 
schitterende interviews, zoals laatst met 
de eerste chef  Nacht Van den Boomen, 
in één woord: briljant. Knarren, ga vooral 
zo door! 
De aller-, allerlaatste - samen met col-
lega Frank van Zijl - chef Nacht van de 
Volkskrant,

Rolf Bos

Ons leven
Met veel plezier scroll ik door iedere 
nieuwe Volksknar-krant. 
Ik kijk eerst of ik foto’s zie van mensen 
die ik me herinner. Een leuke verrassing 
was dat ik laatst onverwacht op een foto 
van Rob stuitte. Zo helemaal Rob met 
jekkie en sigarenstompje.
De teksten lees ik alleen als het over 
iemand gaat die ik gekend heb, of als het 
geschreven is door iemand die ik ken. Ik 
ben blij dat ik via via op de mailinglijst 
ben gekomen. 
Mischien is het een goed idee dat met 
alle ‘aanhang’ van vroegere Volkskrant-
mensen te doen. De krant heeft tenslotte 
ook in ons leven een rol gespeeld.

Francine Wout (Opland)

Warm nest
Waarom wil ik nog steeds mijn oud col-
lega’s van de Volkskrant ontmoeten?
De samenwerking heeft relatief kort ge-
duurd (1966 -1973 ). Ik denk dat het te 
maken heeft met de journalistieke opvoe-
ding die ik bij de Volkskrant heb gehad. 
Toen ik er na mijn diensttijd werd aan-
genomen als leerling-journalist, ging een 
jongensdroom in vervulling. Het werden 
zeven boeiende jaren met historische 
hoogtepunten waarbij letterlijk de per-
sen werden stopgezet: de inval van de 
Russen in Tsjechoslowakije en de eerste 
maanlanding. 
De Volkskrant heeft mij journalistiek ge-
vormd en daar hoorden de collega’s van 
die tijd bij. Toen ik chef Nacht Herman 
Leenes  meedeelde dat ik de Volkskrant 
ging verlaten en naar de VARA-radio 
ging, reageerde hij ongelovig. ‘Je stapt 
dus uit de journalistiek,’ merkte hij als 
krantenman fijnzinnig op.
Zo heb ik het niet ervaren. 
Maar het gevoel dat ik een warm nest 
inruilde voor een wereld van navelstaar-
ders en ijdeltuiterij (ik bedoel dus Hilver-
sum) is mij altijd bij gebleven. 
Vandaar mijn niet aflatende interesse 
voor de Volksknar en mijn (oud-)  col-
lega’s.
Ik ken er steeds minder van - en dezelfde 
anekdotes worden steeds vaker herhaald. 
Maar dat mag de pret niet drukken.

Hans Emans


