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Het archief van 
Willem Sprenger

openbaar

Michel Maas kogelvrij

Op het afscheidsfeestje van ambassa-
deur Koos van Dam in Indonesië heeft 
correspondent Michel Maas een uit-
nodiging gekregen van de Thaise am-
bassadeur voor een gesprek, toen deze 
hoorde dat Michel was geraakt door 
een kogel van het Thaise leger tijdens 
de rellen in Bangkok in mei. Hij meldt 
dat op Facebook.

Op datzelfde Facebook zette Michel 
op 27 juli een videofilmpje over zijn 
operatie in een Bangkoks ziekenhuis 
waar de kogel werd verwijderd. Een 
reportage (voor de NOS) van ander-
halve minuut waarin werd beschreven 
hoe efficiënt dat ziekenhuis werkt. 
Wachtlijst? Welnee, kom morgen maar 
langs. Met vliegtuigen vol stromen de 
patiënten toe. Vanwege de kwaliteit, 
de faciliteiten, de artsen en de prijs.

‘Even onder narcose en klaar is kees’, 
meldt Michel. De hele operatie duurde 
3 uur 15 minuten en 16 seconden. Toen 
was hij weer kogelvrij.

Vanaf volgende keer: links onderin een 
nieuwe rubriek met journalistieke tegel-
tjeswijsheden. Bert Vuijsje kwam ze tegen 
in Amerika.

Eind maart 2010, met vakantie aan de 
westkust van Florida, rijden we op een 
ochtend langs het havenfront van St. Pe-
tersburg. Ineens zie ik het opschrift: The 
Poynter Institute for Media Studies.  ‘Daar 
ga ik even kijken’, zeg ik onmiddellijk te-
gen mijn vrouw. Want ik ken het Poynter 
Institute als de thuisbasis van vormge-

vingsgoeroe Mario Garcia, die overal ter 
wereld dagbladen heeft gerestyled: van de 
Wall Street Journal en Die Zeit tot en met 
het  Het Parool.

Veel activiteit valt er niet te bespeuren 
- het is die week ook Spring Break - maar 
mijn aandacht wordt wel meteen getrok-
ken door de plavuizen-met-inscriptie, die 
op de binnenplaats een soort journalistie-
ke Walk of Fame vormen. Allemaal wijze 
woorden van grootheden uit het vak. Ik 
fotografeer ze allemaal, en ter afronding 
maakt mijn vrouw Marianne Bernard een 

foto van mij, zittend op een bank 
naast het metalen beeld van een 
aandachtige krantenlezer. (Hier-
naast)

Vlak voor ons ligt de tegel met 
het credo van Nelson Poynter, 
de grondlegger van het instituut: 
I’D RATHER BE A NEWSPAPER 
EDITOR THAN THE RICHEST 
MAN IN THE WORLD.

In zijn geval waren dat geen 
gratuite woorden. Als voorma-
lig hoofdredacteur en uitgever-
meerderheidseigenaar van de St. 
Petersburg Times had Nelson 
Poynter in 1975 het Modern Me-
dia Institute opgericht. Dat be-

gon zeer bescheiden met een cursus voor 
schoolkrantredacteuren uit de regio, maar 
zou uitgroeien tot een van de gerenom-
meerdste journalistieke academies ter we-
reld. In februari 1977 maakte Poynter zijn 
credo waar: hij kondigde aan dat hij zijn 
aandelen in de St. Petersburg Times zou 
nalaten aan het Modern Media Institute.

Anderhalf jaar later, in juni 1978, stierf 
Nelson Poynter op 74-jarige leeftijd. Van-
af dat moment was het onwaarschijnlijke 
waar: een journalistenschool als meerder-
heidseigenaar van een grote krant. Geen 
wonder dat het Modern Media Institute 
zichzelf in 1984 omdoopte tot The Poyn-
ter Institute for Media Studies.

Al deze wijsheid ontleen ik aan de bro-
chures die de vriendelijke dame achter de 
ontvangstbalie mij meegeeft. Ze heeft ook 
een prima tip voor een lunchrestaurant, 
en zegt dan: ‘Hier, als jullie deze badges 
– Poynter Institute Visitor – op doen, mag 
je aan de overkant gratis het Salvador Dali 
Museum binnen.’

Zo gezegd, zo gedaan (toch weer twee 
keer 14 dollar bespaard, we blijven Hol-
landers). Het Dali Museum is prachtig - 
en Nelson Poynter was een waarlijk groot 
man.

Bert Vuijsje

Tegeltjeswijsheden uit de journalistiek

Daar zijn we weer, de Volksknar, met 
zoals gewoonlijk verrassende actualitei-
ten.  Vanaf volgende keer hebben we een 
nieuwe rubriek met memorabele one 
liners uit de journalistiek. Bert Vuijsje 
heeft ze speciaal voor ons opgehaald uit 
Amerika. Zie onder in deze pagina.

Mede dankzij de bijdragen van een aan-
tal  lezers kunnen we weer een tijdje voort. 
Zevenentwintig lezers (10,4 procent) heb-
ben positief gereageerd op onze oproep in 
het laatste nummer voor de vakantie.

Opmerkelijk genoeg waren er enkele 
complete buitenstaanders die naast de ge-
vraagde tien euro nog een extra ‘subsidie’ 
toevoegden. Dat  beschouwen we in dank-
baarheid als een teken van grote waarde-
ring voor dit journalistieke clubblad. Het 
betekent in elk geval dat die buitenstaan-
ders het ook interessant vinden een kijkje 
te nemen in de keuken van de krant en 
haar (oud)-medewerkers.

Zoals we eerder hebben uitgelegd, was 
het de afgelopen jaren voor ons als sa-

menstellers een sport om het blad gratis 
beschikbaar te stellen. Dat is vijf jaar goed 
gegaan, maar intussen blijken de kosten 
van de productiemiddelen aardig op te lo-
pen. Inktpatronen bijvoorbeeld zijn haast 
niet meer te betalen. Personeelskosten 
heeft de Volksknar niet, want elke mede-
werker levert zijn bijdragen gratis. (Met 
vakwerkgarantie.)

Voor de bijdragen die we tot nu toe heb-
ben ontvangen, zijn we buitengewoon  er-
kentelijk. Om de lasten een beetje eerlijk 
te verdelen, roepen we ook de anderen 
op (we hebben geen abonnees, hoogstens 
‘leden van het Genootschap van Ouwe 
Knarren van de Volkskrant’) een bijdrage 
te leveren. Voor een tientje zijn ze een heel 
jaar van ons af, wat bedelen betreft. En dat 
voor minstens 26 nummers. De Volksknar 
moet blijven!

Stuur svp uw bijdrage (€ 10,-) aan J. de 
Jong, banknummer 3328 13 398, onder 
vermelding van ‘Volksknar’. 

Directie de Volksknar

De Volksknar moet blijven
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Het ouderlijk huis moest leeg, omdat moeder naar een 
verpleeghuis ging. Daar vond Jeroen Sprenger (60) in het 
archief van zijn vader Willem de complete persoonlijke 
correspondentie die deze als correspondent had met de 
Volkskrant en met de familie. Hij maakte er een speciale 
website van.

‘Het is toch nog altijd zo dat de vrouw de man volgt in zijn 
werk’, schreef hoofdredacteur Joop Lücker op 25 juli 1961 
aan de Utrechtse correspondent Willem Sprenger. Deze was 
gevraagd naar Amsterdam te komen als sociaal-economisch 
redacteur. Dat wilde hij wel, maar onder de conditio sine qua 
non dat hij en zijn gezin in Utrecht zouden blijven wonen. Want 
Marie Sprenger voelde er niets voor met zes kinderen naar Am-
sterdam te verhuizen.

Lücker voorvoelde al dat zijn argument geen invloed zou heb-
ben want in dezelfde brief gaf hij toe: ‘Het is overigens voor 
mij ’n theoretische vraag, want ik twijfel er niet aan dat de di-
rectie wél accoord zal gaan, waarschijnlijk met de notitie dat 
we er hier - in Amsterdam gewoon niets van moeten merken 
waar U woont.’

De correspondentie is sinds kort compleet te lezen op een 
website die zoon Jeroen heeft ingericht, nadat hij het gehele 
archief van zijn vader uit het ouderlijk huis had opgehaald we-
gens de verhuizing van moeder naar een verpleeghuis.

De brieven gaan over de aanstelling van Willem Sprenger bij 
de krant, over zijn contacten met de vakbeweging die toen nog 
grotendeels in Utrecht zetelde, maar ook over de reizen die hij 
voor de krant maakte, onder andere naar Amerika  -  acht dagen 

Zoon Jeroen zet archief Willem Sprenger op speciale website

‘Lücker kwam wel eens langs, en dan
mochten wij niet in de voorkamer’

Willem Sprenger neemt de prijs in ontvangst van het Locas Ooms fonds, beloning voor zijn infor-
matieve rubriek Sociale Actualiteiten.         Foto Nationaal Foto Pers Bureau

Jeroen Sprenger

Zie verder pagina 3

Illustratie Jacques de Jong, 1968
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op de boot heen, vijf weken rondreizen en 
dan weer acht dagen op de boot.

Wat dacht zoon Jeroen toen hij al die 
correspondentie vond?

‘Ik vond het in een opzicht heftig. Na-
melijk de toonzetting van de brieven over 
en weer. Ik ben tegenwoordig zelf ‘mana-
ger’ maar zou in eerste aanleg beduidend 
minder autoritair zijn. En als onderge-
schikte minder voorkomend. Daarnaast 
staan er in die brieven dingen, die we - ik 
hoor bij de oudste drie in de familie - wel 
gehoord hadden, maar waarvan we nooit 
‘een bewijs’ hebben gezien. Die bevesti-
ging is er nu wel.

‘We wisten wel dat Ma niet naar Am-
sterdam terug wilde. Maar het heette al-
tijd dat we in Amsterdam nooit zo’n groot 
huis zouden kunnen krijgen als we toen 
in de wijk ‘Oog In Al’ hadden. Terwijl in 

onze beleving het huis voor een gezin van 
toen zes  kinderen niet eens zo groot was. 
En die Lücker kwam wel eens langs, dan 
mochten we even niet in de voorkamer 
komen. Wisten wij veel wat er allemaal 
gaande was.’

De vondst van zijn vaders archief bracht 
Jeroen ertoe zich te verdiepen in de ge-
nealogie van zijn familie. De resultaten 
daarvan zijn ook te vinden op de website.

Willem Sprenger werd  op 10 juni 1916 
geboren als oudste zoon van een Amster-
damse loodgieter. Zijn vader werd later 
postbesteller en ‘conducteur der brieven-
malen’ op posttreinen. Willem groeide op 
in de Staatsliedenbuurt, later woonde het 
gezin in de Haarlemmerhouttuinen en in 
Amsterdam-Noord.

Na de Mulo zocht Willem Spren-
ger werk in de richting van de journa-
listiek, heel anders dan tot dan toe in de 
familie gebruikelijk was. Bijna alle man-
nelijke Sprengers zochten werk in de 
metaalbewerking of de metaaltechniek: 
smid, machinist, onderhoudsmonteur of 
- zoals zijn vader - loodgieter.  

Willem kwam bij De Tijd  terecht (1932-
1939) en wat later bij  Wiering’s Weekblad 
(1939-1944). Toen in de bezettingstijd 
ook aan hem werd gevraagd te tekenen 
voor de Cultuurkamer, weigerde hij. Dat 
leidde ertoe dat hij ‘vrijwillig’ ontslag 
nam bij Wiering’s Weekblad. Hij werd 
‘cleaner’ bij Ford, waar ook Marie Ho-
genhout werkte, die later zijn vrouw werd. 
Na de oorlog kwam hij in dienst van het 
Gewestelijk Arbeidsbureau. Daar werkte 
hij ruim een jaar, totdat hij in dienst werd 
genomen bij de Volkskrant.

Zeker is dat hij ook bij De Maasbode 
op sollicitatiegesprek was geweest. Zijn 
plakboek liet hij daar achter. In diezelfde 
periode had hij een gesprek met Volks-
krant-hoofdredacteur Joop Lücker. Daar 
moest hij zich verontschuldigen, dat hij 
niets kon laten zien omdat zijn plakboek 
nog bij De Maasbode lag. Naar verluidt 
zou dat voor Lücker de aanleiding zijn 
geweest om hem ogenblikkelijk aan te 
nemen.

Sociale Actualiteiten
Kort na zijn huwelijk met Marie Ho-

genhout op 29 mei 1946 trad Willem in 
dienst van de Volkskrant, waaraan hij tot 
aan zijn overlijden in 1979 verbonden zou 
blijven.

Willem was specialist op sociaal-econo-
misch gebied, zijn rubriek Sociale Actua-
liteiten in de zaterdagkrant, genoot grote 
bekendheid.

Vraag aan zoon Jeroen: Heb je ooit in de 
voetsporen van je vader willen treden? 

‘Mijn moeder zal dat bevestigen. Vol-
gens haar zou ik altijd op de vraag ‘wat 
wil je later worden? hebben geantwoord: 
journalist. Die gedachte is echter pas later 
bij me opgekomen, toen ik in Amsterdam 
politicologie ging studeren. Daar pikte 
Kees Janssen (voor de krant verslagge-
ver Kees de Graaff, want de naam Jans-
sen mocht niet van Lücker) me eruit tij-
dens rellen rond prof. Den Hollander. ‘Hé 
Sprenger’ (ik was verbaasd, want ik kende 
hem niet, hij wist wel wie ik was), ‘jij kan 
mooi helpen bij het maken van studenten-
blad Discorsi.’

‘Dat heb ik toen gedaan en vervolgens 
ging het van kwaad tot erger: Discorsi, 
Folia Civitatis, Student etcetera.

‘Toen ik vond lang genoeg te hebben ge-
studeerd, ging ik naar de Bouw- en Hout-
bond FNV in Woerden. Dat was 1976. 

Het was de bedoeling dat ik daar voor het 
ledenblad ging werken, maar het werd 
uiteindelijk de voorlichting. Bouw- en 
Houtbond (tot 1993), FNV (tot 1999), di-
recteur Voorlichting op het ministerie van 
Financiën (tot 2009) en nu dan bij het rijk 
projectdirecteur Overheidscommunicatie 
Nieuwe Stijl. 

‘Voor de familie ben ik in de voetsporen 
van mijn vader getreden, de journalistiek 
zelf denkt daar anders over :-).

Willem Sprenger overleed eind januari 
1979. Korte tijd daarvoor - hij was al ziek 
thuis - overleed oud-KAB-voorzitter Toon 
Middelhuis. In de Volkskrant verscheen 
toen een In Memoriam, dat nog met ‘Wil-
lem Sprenger’ was ondertekend. De necro 
was tevoren geschreven. 

Jeroen op de website: ‘Het heeft iets 
symbolisch: met het afscheid van Mid-
delhuis, die van 1952 tot 1963 als KAB-
voorzitter in zijn Utrechtse jaren een pro-
minente rol speelde in zijn berichtgeving, 
neemt Willem Sprenger afscheid van de 
krant, waaraan hij bijna 33 jaar verbon-
den is geweest.’

Je vader stierf eenendertig jaar geleden, 
hoe is het dan nu met je moeder?

‘Mijn moeder is nu 91 jaar (van 1919), 
maar zij is helaas niet echt meer bij de 
mensen. Ze volgde jaren lang met grote 
interesse het nieuws, maar dat is er niet 
meer bij. Een gesprek valt niet goed meer 
te voeren. Ze herkent ieder van ons nog 
wel als we voor haar staan, maar als we 
weg zijn, dan weet ze niet meer wie er is 
geweest. Ze was 59 jaar toen Pa overleed. 
Toen waren er nog drie kinderen thuis 
(van 24, 18 en 13 jaar). Hun ‘opvoeding’ 
was toen nog niet gedaan... Er waren toen 
twee kleinkinderen, inmiddels zijn het er 
twaalf, en nu zijn er zelfs vijf achterklein-
kinderen.

‘Voor hen is ‘opa’ slechts een foto op het 
dressoir.’

Jacques de Jong

Website: www.jeroensprenger.nl/Corres-
pondentie/index.html

Willem Sprenger in 1948

Vervolg van pagina 2  Willem Sprenger

Journalistiek was 

ongebruikelijke 

keuze

in de familie
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Cees Gloudemans fietste deze 
zomer met zijn zwager 2323 
kilometer naar Rome. 
Wat een cultuur!

NA AANKOMST in 
Santiago de Compos-
tella, vier jaar geleden, 

besloot ik nooit meer met 
voortassen te fi etsen. Berg-
opwaarts verhogen ze de weerstand en 
tijdens het dalen verminderen ze de sta-
biliteit. Mijn zwager wuifde mijn bezwa-
ren weg.

Op 9 mei van dit jaar vertrokken wij 
vanuit Haarlem naar Rome met twee tas-
sen achter en een overbodige slaapzak er 
tussen, twee tassen voor en een stuurtas 
met plastic hoes voor de routebeschrij-
ving. In 2006 waren we een dag eerder 
ter hoogte van het St. Jacobs Godshuis 

in de Haarlemse Hagestraat met dezelfde 
bepakking op de fi ets gestapt naar San-
tiago. 

Dezelfde uitrusting derhalve voor 
een fi etstrip naar Rome, die vanaf het 
Centraal Station in Amsterdam (waar 
Reitsma’s Route naar Rome begint) zo’n 
275 kilometer korter zou moeten zijn. De 
betrekkelijkheid van voornemens zie ik 
al jaren in, maar relativeringsvermogen 
wil ik niet als excuus aanvoeren voor 
gebrek aan standvastigheid. Ik was in het 
oude inpakpatroon vervallen vanwege 
een haastklus bij een nichtje die een 
nieuwe woonboot had aangeschaft. Mijn 
hoofd stond nog niet naar de reis.

Op de eerste dag herinnerde ik me wat 
ik mijzelf had beloofd. Dat gebeurde na 
112 kilometer tijdens de beklimming van 
de Amerongense berg. Die pukkel stelt 
weinig voor, maar klimmen naar een 
hoogte van 69 meter (!) via een natgere-
gend onverhard fi etspad met twee tassen 
die het voorwiel in  het zachte wegdek 
drukken is geen pretje. 

Veertien dagen fi etsen - tot voorbij Bre-
genz aan de Bodensee - onder grauwe 
luchten waaruit regelmatig regen valt, 
die te lage temperaturen nog verder om-
laagdrukt, vergt ook heel wat van het 
incasseringsvermogen. De keuze  van 
de vertrekdatum had overigens alles te 
maken had met de aangename weersom-
standigheden van vier jaar geleden (toen 
slechts twee buien en niet eens in de 
Pyreneeën). 

Mijn zwager en ik verschillen anderhalf 
jaar in leeftijd (in mijn nadeel), zijn bijna 
even groot, wegen 77 tot 78 kilo (na 

afl oop kilo’s minder) 
en berijden een Koga 
Myata World Travel-
ler en een Snel Safari. 
Mijn Snel is vier kilo 
lichter. Ieder van ons 
vervoert 22 kilo aan 
bagage. We fi etsen voor 
ons plezier, beulen ons 
liever niet af, maar kun-

nen diep gaan, zeker wanneer we moeten 
klimmen. Met volle bepakking kunnen 
we hellingen aan van zeven tot acht pro-
cent, met niet te lange uitschieters naar 
negen en tien procent. We verplaatsen 
ons van hotel naar hotel danwel bed & 
breakfast, omdat we geen zin hebben na 
een vermoeiende dag een tent op zetten 
en de primus tevoorschijn te halen. We 
fi etsen niet uit religieuze overwegingen 
naar Santiago en Rome, maar omdat deze 
trajecten veel hebben te bieden aan na-
tuur en cultuur.

Conditie, materiaal, een goede ver-
standhouding (die niet lijdt onder onver-
mijdelijke momenten van irritatie) en het 
weer bepalen of zo’n tocht een succes 
wordt.  Met de eerste drie voorwaarden 
zat het wel goed. Slechts één lekke band 
richting Rome. Maar het weer was ons 
tot in  Oostenrijk niet gunstig gezind. 
De fi etspaden langs de Ruhr en de Rijn 
kunnen nog zo mooi zijn, maar daarvan 
geniet je pas echt bij helder weer. Geluk-
kig liet de zon zich wel zien toen we de 
Alpen over moesten en schitterende pa-
norama’s zich ontvouwden. Je koestert je 
zweetdruppels en je verlegt je vermoeid-
heidsgrens.

Na de Reschenpas (1520 meter, met, 
godbetert, elf genummerde bochten) in 
het grensgebied van Zwitserland, Oos-
tenrijk en Italië begint een lange afdaling 
naar de Po-vlakte via een fi etspad langs 
de Adige. Wat een feest, wat een natuur, 
wat een cultuur! Je neemt de Po-vlakte 
fl uitend en je scheert over de heuvels van 
het groene Umbrië naar Rome, bij wijze 

van spreken dan.
In San Piero di Bagno ontmoeten we 

onze vrouwen die ons met de auto ach-
terna zijn gereisd en op weg zijn naar 
hun vakantieverblijf in Gubbio. Voortas-
sen en slaapzakken verdwijnen in de 
kofferbak. Dat treft, want de resterende 
etappes blijken kuitenbijters. De laatste 
etappe vanaf Fiano Romano waar we met 
zijn vieren een luxe stacaravan hebben 
gehuurd, zou een triomftocht moeten 
worden. We vertrekken zonder bagage, 
maar ik rijd vrijwel direct in een grind-
geul en viel, waardoor mijn derailleur 
ontregeld raakt.

De aankomst op het Sint Pietersplein is 
er niet minder om, óók voor deze niet-
pelgrims die geen boodschap hebben aan 
zoiets als de ‘wrake gods’. Op de terug-
weg naar Fiano mogen we geen gebruik 
maken van de metro naar het treinstation 
(15 kilometer verderop langs de Tiber), 
de laatste twintig pittige kilometers moe-
ten we vanwege het ontbreken van een 
adequate spoorverbinding ook al fi etsend 
afl eggen en mijn zwager doorklieft mijn 
achterspatbord als ik plotseling moet 
remmen voor een boomstronk.

Ach..., zeg je achteraf.
Praag lonkt.

Pieter Klok en Bert Wagendorp hebben voor de fi etsende liefhebbers van de 
krant een toer georganiseerd in Vlaanderen. Die wordt op zaterdag 4 september 
gehouden. Er hebben zich al veel fi etsende collega’s ingeschreven, ook van de 
Vlaamse kranten De Morgen en Het Laatste Nieuws. Hoofdredacteur Philippe 
Remarque is erbij en ook Chr. van Thillo geeft acte de presence.

Het wordt een tocht van 120 kilometer in een beschaafd tempo. Er zijn alternatieve 
routes beschikbaar van 40 of 70 kilometer. Na afl oop is het gezamenlijk eten, drinken 
en sterke verhalen vertellen. De slaapgelegenheid in het dorpje onder Oudenaarde 
is inmiddels vol, dus nieuwe deelnemers moeten zelf slaapgelegenheid in de buurt 
regelen.

door Cees Gloudemans
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Cees Gloudemans:

Fluitend over de Po-vlakte

Cees Gloudemans gefotografeerd in de straten 
van San Piero di Bagno.     Foto Lia van Velzen

Volkskrant gaat fietsen in Vlaanderen


