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‘Writing is easy. All you do is sit 
down at a typewriter and open a 
vein.’
Red Smith (1905-1982) werd beroemd 
door zijn sportcolumns. Die bewezen 
dat een sportjournalist meer schrijfta-
lent kan bezitten dan het gros van zijn 
collega’s uit zogenaamd serieuzere dis-
ciplines. Hij schreef voor kranten als de 
Philadelphia Record en The New York 
Herald Tribune, maar pas na zijn over-
stap naar The New York Times won hij 
in 1976 als eerste sportjournalist de 
Pulitzer Prijs voor commentaar.

Tekst en foto Bert Vuijsje

POYNTER

Zie verder pagina 2

Omwille van de liefde in Gent 
Hoe zit dat met die vishandelaar?

Strelend over zijn baard:‘Die heet Guido 
Meersschaut en hij heeft ook zo’n filoso-
fenbaard, of zeeroversgewas. Ik kom wel-
eens in zijn zaak, hét adres voor oesters, 
kreeft en andere gelukzalige schaaldieren. 
‘Ik heb het Gents geleerd van mijn ouders, 
en in de oude vismijn”, zegt de bekendste 

‘vismarsjang’ (visman) van Gent. ‘Een be-
tere leerschool bestaat niet.’ 

‘Hij bedient je altijd in ‘zijn schoonste 
Gents’. Dat is waar. Maar laten we meteen 
alle misverstanden bijeenharken en weg-
werken: eigenlijk spreek ik helemaal geen 
Gents, want ik kom niet uit Gent, ik ben 
in Roeselare geboren. Ik woon pas sinds 

mijn twintigste – omwille van de liefde 
– in de Gentse binnenstad.’

Nu ja, je spreekt toch ook dat sappige 
taaltje? ‘Hents’ in plaats van ‘Gents’? 
‘Van Hessel’ in plaats van ‘Van Ges-
sel’?
 ‘Het ligt je vermoedelijk allang dwars, 
dat vermeende Gents. Maar die h is toch 
warmer dan die afstandelijke g? Ik kom 
uit de spraakmakende traditie van dichters 
als Guido Gezelle. Luister maar (op dich-
terlijke toon): ‘O krinklende winklende 
waterding, met ’t zwarte kabotseken aan,/ 
wat zien ik toch geren uw kopke flink al 
schrijven op ’t waterke gaan!’

‘Dat klinkt toch mooi? Als dat maar, 
vraag ik me af, bij het uitschrijven gaat 
lukken in de transcriptie. Niet elk Vlaams 
woord wordt goed begrepen. Meer nog, 
ik heb op de krant mensen meegemaakt 
die een veel buitenissiger tongval hadden 
dan ik, om niet te zeggen, collega’s die je 

In de Vlaamse krant De Standaard 

stond vorige maand een bericht 

over een vishandelaar in Gent. ‘Het 

stoort me dat de Gentenaars geen 

Gents meer spreken’, zei hij. Later 

kwam daar nog het bericht overheen 

dat Gents het sappigste dialect van 

Vlaanderen is. Hoe zit dat met collega 

Paul Depondt? Hij houdt van Gent, 

hij houdt van vis en een goed wijntje, 

maar hij houdt vooral van taal. Hij 

woont nu weer in zijn geliefde Gent.

door Han van Gessel
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door hun volksaard of een vermoedelijk 
spraakgebrek zelfs nauwelijks nog kon 
verstaan.’
Vertel.

‘Ik weet nog hoe ik op 2 januari 1987 op 
mijn eerste werkdag - dat moet je eigen-
lijk nooit doen: de dag van de nieuwjaars-
receptie - door Maurits Schmidt werd 
aangesproken. Die vroeg me of ik als ver-
re buitenlander wel enige notie had van 
de Nederlandse taal. Natuurlijk had ik die 
niet, moet ik nu grootmoedig toegeven. 
Ik gaf dat die eerste avond in Amsterdam 
ook toe: ik nam Maurits apart, fluisterde 
dat ik mijn stukken in het Frans schreef 
en vroeg hem of hij die voor mij kon ver-
talen. Collega Maurits is later terecht naar 
Het Parool verhuisd.’

Belgen zijn dapper, dat ver-
haal kennen we onderhand, 
maar hoe kwam je eigenlijk 
bij de Volkskrant?

 ‘Ik ben in het rampenjaar 1953 
geboren; toen ik 17 was, kwam 
ik al geregeld in Amsterdam. Op 
een winteravond in 1976 - dat 
vergeet ik nooit meer - hoorde 
ik de dichter Willem Jan Otten 
in het toenmalige literaire café 
De Engelbewaarder op de Klo-
veniersburgwal. Hij las verzen 
over een eend die ‘een vreemd gevoel van 
golven in zijn hersens krijgt’ en van het IJ 
naar de stad verhuisde.

‘Dat deed ik ook, weliswaar jaren later. 
Ik wilde bij de krant, kon tijdens mijn 
sollicitatiegesprekken iedereen ook min 
of meer overtuigen, en verhuisde van 
Gent naar Amsterdam. Ik ging wonen 
op de Leidsekade, in de straat van Harry 
Mulisch, die ik eind jaren zeventig, be-
gin tachtig, al enkele keren had geïnter-
viewd.’

 ‘Ik vermoed dat de krant besloten heeft 
me in dienst te nemen toen ik met Harry 
Lockefeer nog een klein dispuut had over 
verhuizen. Ik wilde, zei ik, zowel in Am-
sterdam als in Gent wonen. Omwille van 
de liefde maar ook omwille van die vis-
boer. Zelfs Hugo Claus vertelde me ooit 
dat je in Gent de beste vis kon eten. 

‘Ik zei: ‘Mijnheer Lockefeer, je vraagt 
iemand die in New York woont en in Wa-
shington werkt toch ook niet dat hij voor 
zijn werk gaat verhuizen?’ Even bleef het 
heel stil en toen dacht Harry ongetwijfeld: 
zó iemand willen we bij de krant hebben, 
iemand met een forse en brede kijk op de 
wereld.’

Meen je dat nu?
‘Zo is het gegaan. Dat vond hij prach-

tig. Later heeft Harry mij een keertje ge-
vraagd waarom ik zo vaak voor de krant 
naar Parijs ging. Hij was toen al geen 

hoofdredacteur meer. Hij vroeg of ik daar 
iemand kende? Ik zei: ja Harry, ik ging al-
tijd ‘chez Mimi’. Ik gaf het toen ruiterlijk 
toe. Mijn wereld was toen al veelzijdig. 

‘Ik had in Vlaanderen voor radio en 
televisie gewerkt, ook voor kranten en 
tijdschriften, een literair tijdschrift uitge-
geven, en uiteindelijk in Nederland ook al 
enigszins aarzelend geschreven voor Vrij 
Nederland en - jawel - ook voor Hervormd 
Nederland. De stap van Vlaanderen naar 
Nederland was voor mij toen kleiner dan 
je zou vermoeden.’

Je was ‘onze’ kunstenaar, ‘onze’ kunst-
redacteur? Of wilde je alleen maar 
schrijven?

‘Ik heb altijd over kunsten en boeken 
geschreven, nu al bijna veertig jaar, maar 

mijn eerste stuk in de Volkskrant was een 
reportage over de varkenspest in Vlaande-
ren. Je gelooft het niet, maar het was mijn 
eerste bijdrage in de krant, een jaar voor 
ik werd aangenomen. Je kunt het nog in 
het papieren archief vinden - als dat nog 
bestaat. Vreemd genoeg schreef ik later 
ook over de revolutie in Roemenië, over 
de plattelandsontwikkeling in Indonesië, 
over de monniken op hun bergtoppen in 
Griekenland of over een of andere schip-
breuk op de woeste wateren van Het Ka-
naal. Mijn reiskoffertje stond op de gang 
in Amsterdam altijd klaar, en het staat in 
Gent nog steeds klaar.’

Wat doe je dan nu?
‘Eigenlijk precies hetzelfde als toen: 

vroeg uit de veren, veel lezen, tentoonstel-
lingen bezoeken, mij ergeren aan kranten-
koppen, een goed glas wijn drinken en 
een verse vis in de pan gooien.’

Is that all there is?
‘Ik schrijf nog steeds voor de Volkskrant, 

publiceerde intussen al een aantal boeken 
over kunstenaars en over museale verza-
melingen, zowel voor Vlaamse als Ne-
derlandse opdrachtgevers. Mijn vingers 
jeuken nog steeds als ik iets zie of gelezen 
heb dat een stukje kan opleveren. Maar ja, 
de belangstelling voor diepzinnige Franse 
denkers en filosofen, obscure schrijvers 
en kunstenaars, of Griekse monniken en 

woeste wateren, is bij de krant toch enigs-
zins weggeëbd.’

Verlang je weleens terug naar de Wi-
bautstraat?

‘Ik heb jarenlang vanuit de zitbank op 
mijn appartement in de Blasiusstraat, door 
het raam naar de Parooltoren gekeken. Ik 
woonde, na de Leidsekade, dicht bij de 
krant. De Wibautstraat was eigenlijk mijn 
biotoop, ik kende alle restaurantjes en ca-
fés in de buurt. Daar zat ik ’s avonds soms 
te lezen en te schrijven.

‘Ik bewaar de beste herinneringen aan 
Amsterdam. Ik vraag me soms zelfs af 
waar ik begraven wil worden. Wellicht 
zowel in Gent als in Amsterdam, maar dan 
moet je mij in tweeën snijden en eerlijk 
verdelen. Ik ben er nog niet uit: als je mij 

gaat halveren, moet dat dan ho-
rizontaal op buikhoogte of mooi 
vertikaal van kop tot teen.’

En denk je nog aan de colle-
ga’s?
Sentimenteel: ‘Vooral aan alle 
collega’s. Ik apprecieerde op de 
krant, ook toen ik een tijdje chef 
Voorkant was, de verscheiden-
heid aan temperamenten. Je had 
Peter maar ook Michaël, Henk 
maar ook Pieter, Marlies maar 

ook Conny. Et les autres: Victor, Marcel, 
Cees en Kees, Steffie, Erik, Arjan, Wim, 
Willem, enzovoort. 

‘We hadden natuurlijk ook onze geheim-
taal. Bij Joris informeerde ik elke ochtend 
naar nieuwe ontwikkelingen in het onder-
zoek naar de Eerste Wereldoorlog, aan 
Adriaan vroeg ik elke avond of hij al wist 
wat hij ging eten, bij Kees ging het vooral 
over B.A.C.H., waarbij de allerjongsten 
dachten dat we het over voetbal hadden. 
Maar een van de mooiste herinneringen 
was het borrelen op donderdagen, waar-
bij jij Han een keertje, omdat we met zijn 
tweeën waren die avond, je voor alle ze-
kerheid twee halfjes jenever bij de slijter 
had aangeschaft.’

En hoe zit het nu met de oesters bij de 
visman? Glijden ze nog steeds vrolijk 
naar binnen?

‘Ze gaan nog steeds over mijn tong. In 
Amsterdam is me dat weleens slecht be-
komen. Ik was een keer op mijn eentje 
- zoals vaker - gaan lunchen in de Oes-
terbar. Op het bord stond: een half dozijn 
oesters. Ik dacht: laat ik twee halve do-
zijnen bestellen met een halfje Sancerre. 
Wie bestelt nu toch twee halve dozijnen 
en niet één? En jawel, ik kreeg vieren-
twintig oesters op mijn bord. Die dag wa-
ren op de krant de werkzaamheden, wat 
mij betreft, enigszins ontregeld.’

Han van Gessel

Vervolg van pagina 1                   Paul Depondt

Mijn reiskoffertje
staat nog steeds
klaar in de gang



3

Inge Woudstra heeft na haar pensioen nog niet stilgezeten

Met kunst en liefdewerk
DE LAATSTE Uitmarkt,  in september,  Amster-

dam. Ik houd op het Museumplein even stil 
om te luisteren naar een groepje blazers van 

het Radio Philharmonisch Orkest die daar onged-
wongen in spijkerbroek de sterren van de hemel staan 
te spelen. Achter me hoor ik een bekende stem. ‘Hee 
mijnheer, mag ik u wat vragen’. De stem komt uit een 
stalletje van de Stichting Kamermuziek Amsterdam.. 
Of ik vriend van de stichting wilde worden. Na wat 
heen er weer gepraat overhandig ik 15 euro en ben 
met directe ingang voor een jaar hevig bevriend. 

Een paar weken later krijg ik een officiële welkomst-
brief met een paar ‘kammetjes’, bonnen die recht ge-
ven op korting bij komende uitvoeringen. Getekend: 
Inge Woudstra, secretaris van de Stichting van de 
Vrienden van de KAM. Met speciale groet. Onze Inge, 
van de telefooncentrale dus. Ook met pensioen, dus 
een onvervalste Volksknar.

Al tijdens haar lange loopbaan bij de 
Volkskrant, Perscombinatie en PCM 
was Inge altijd superactief. Ze werkte 
31 jaar lang altijd ‘s avonds (in wis-
seldienst met de legendarische en be-
treurde Jan Schavemaker) en benutte 
haar tijd overdag onder meer om ta-
len te leren. Allereerst Slavische talen: 
Russisch, en later Servisch-Kroatisch. En omdat dat dat 
kennelijk nog te simpel was, koos ze als bijvak Chinees. 

Sinds Inge in 2004 is gestopt met werken, heeft ze zich nog 
geen dag verveeld. Als ik met haar praat, schiet haar steeds nog 
weer wat te binnen. ‘O ja, ik was ook een tijdje chauffeur bij een 
bejaardentehuis in Osdorp. Kwam ik zomaar weer eens in de 
Keukenhof en in het Dolfinarium te Harderwijk. Ik moest wel 
nog even een speciaal papiertje halen om met een personenbusje 
te mogen rijden.’

Ook was ze via de Gilde-organisatie als vrijwilliger actief bij 
een Regionaal Opleidings Centrum in Amsterdam-Noord. Voor 
de klas. Maar dat ging op den duur vervelen. ‘Het werd saai’, 
zegt Inge, ‘om de mensen te helpen bij de inburgering. Die cur-
sussen zijn zo slecht opgezet’. 

Als vrijwilliger bij het Wereldhuis van de Christelijke Diaconie 
gaf ze ook nog een tijdje Nederlands aan illegalen. Dan konden 
die mensen zich beter verweren tegen de bazen die hen voor 

een paar centen aan het werk 
hadden. Nadat ze netjes per mail 
had gemeld dat ze na een val 
een tijdje niet kon komen en taal 
noch teken terugkreeg, vond 
ze het welletjes. ‘De leiding 
ging daar nogal slordig om met 
de vrijwilligers. Net of het een 
gunst was voor hen actief te 
mogen zijn.’En naast uiteraard 
de regelmatige contacten met 
haar in de computerwereld suc-
cesvolle zoon (30), is een groot 
deel van haar bestaan gevuld 
met kunst. Schilderen, sinds 

acht jaar en beeldhouwen, sinds vierenhalf jaar. 
Eerder dit jaar hing een van haar schilderijen op een expositie 

in het beroemde café Eijlders bij het Leidseplein, samen met 
vijftien andere. Het doek werd nog verkocht ook.

Beeldhouwen doet Inge op dit moment zelfs liever dan schil-
deren. Elke zaterdag hakt ze enkele uren in brokken steen. ‘Je 
begint met 34 kilo en eindigt met een beeld(je) van 16 kilo. De 
docent loopt wat rond en geeft aanwijzingen.’ Thuis beeldhou-
wen doet ze (nog) niet. ‘Dat geeft tamelijk veel rommel’.

’O ja’ (opnieuw), ‘ik heb ook nog een tijdje via de bibliotheek 
computerles gegeven aan bejaarden. Mensen die, zoals Wim 
Kok ooit deed, met de muis als afstandsbediening proberen hun 
scherm te bedienen. Ook leuk om te doen. Die mensen waren na 
afloop, toen ze door kregen wat er allemaal mogelijk was, zo blij 
en enthousiast.’

En ze is gek op opera. ‘Ik zou dolgraag elke uitvoering bezoe-
ken, in de Stopera of elders. Maar ja, 75 euro voor een kaartje!’ 

Bij de vrienden van de KAM is ze binnengerold doordat ze de 
voormalige directeur van de stichting goed kende. ‘Dat is iets 
voor jou!’ Inge: ‘Veel tijd kost het niet. De vriendenclub bestaat 
momenteel uit honderd leden en we willen uiteraard groeien.’ 

Als secretaris onderhoudt ze schriftelijk de contacten met de 
vrienden en vriendinnen en ze ziet erop toe dat iedereen op tijd 
de donatie overmaakt. 

‘Nu bij het nieuwe kabinet de subsidies voor de kunst onder 
druk komen te staan is extra geld bijzonder welkom. Het is 
echt sappelen. Het komt voor dat er jonge musici uit het buiten-
land worden uitgenodigd om met een kwartet op te treden, en 
dan kan de organisatie ze nog niet eens een hotelbed aanbieden. 
Als onderdak bij particulieren ook niet lukt, kan er een beroep 
worden gedaan op het potje geld dat de vrienden bijeenbren-
gen.’ 

Vriend worden van de KAM?  Bel of schrijf Inge. Zie ook 
http://kamconcerten.nl/.

Met haar enorme talenkennis doet ze betrekkelijk weinig, be-
halve in de betrokken landen. ‘Ik ben tot op heden acht keer in 
China geweest, twee keer in Rusland en ontelbare keren in voor-
malig Joegoslavië. O ja, sinds kort heb ik ook nog een stacara-
van in Ruurlo, in de Achterhoek.’

Jan van Capel
Links: beeldhouwwerk Stenen dame 
van Inge Woudstra.
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Onze oud-hoofdredacteur Pieter Broer-
tjes zit nog niet ‘achter de geraniums’. 
Hij heeft genoeg te doen. Eerst juryvoor-
zitter bij het fi lmfestival in Utrecht, per 
1 oktober benoemd als commissaris bij 
de Friese uitgever NDC/VBK (onder 
andere Dagblad van het Noorden) en nu 
ook benoemd tot nieuwe voorzitter van 
het bestuur van de stichting Vrienden 
van het Persmuseum. Hij is de opvolger 
van de legendarische Max de Bok (oud-
parlementair verslaggever bij De Gelder-
lander), die met veel liefde die klus sinds 
2002 heeft geklaard.

Pieter zoekt het dus vooralsnog in de 
culturele sector. Dat belooft wat. Wie 
weet volgt nog ooit een benoeming bij 
de vriendenclub van het Concertgebouw-
orkest.

Voorzitter van de vriendenstichting 
van het Persmuseum is geen erebaantje. 
Het is een verantwoordelijke klus om 
het erfgoed van de journalistiek voor het 
nageslacht te bewaken en te behouden. 
Doel van de stichting is het Persmuseum 
naamsbekendheid te geven en extra in-
komsten te verwerven om collecties aan 
te kopen en activiteiten te organiseren. 
Wie heeft er nog wat thuis liggen? Wie 
heeft er nog ideeën?

Het Persmuseum is een beetje moeilijk 
vindbaar in Amsterdam, aan de Zeebur-
gerkade 10. Maar als je er eenmaal bent, 
zie je ook een schat aan journalistiek 
historisch materiaal. 

Naast de vaste tentoonstelling zijn er 
voortdurend actuele exposities met le-
vendige presentaties van journalistieke 
thema‘s en politieke prenten. Zoals nu 
(tot en met 5 december) met foto’s uit 
de Haagse jaren van Dolf Toussaint, al-
lemaal in zwart-wit. ‘De schoonheid van 
zwart-wit is prachtig, het doet me denken 
aan de romantiek van de donkere kamer’, 

zegt Dolf  in Persmuseumnieuws.
Het museum heeft een liaison met het 

Internationaal Instituut voor Sociale Ge-
schiedenis, dat waakt over al het sociale 
erfgoed. Pieter is zich daar goed van 
bewust. ‘Zo ben ik opgevoed door Riet 
Lina, de secretaresse die er al zat toen ik 
hoofdredacteur van de Volkskrant werd’, 
vertelt hij in een interview met Bert 
Steinmetz (die zelf secretaris wordt van 
het bestuur) in Persmuseumnieuws. 

‘Ik heb mij aangeleerd ook mijn e-mails 
afgedrukt te bewaren. Ja, de archieven 
van de Volkskrant zijn goed gevuld.’

Dat brengt hem op de volgende stap. 
‘Het museum zit nu bijna tien jaar op 
deze plaats, maar er is in die tijd veel 
gebeurd. We zullen meer moeten digitali-
seren. De ontwikkelingen gaan heel snel, 
en zullen de komende vijf jaar nóg snel-
ler gaan. Dat moeten we allemaal goed 
vastleggen.’

Daarom een oproep zijnerzijds in dat 
interview: ‘Wij zijn maar een kleine serre 
aan het gebouw van het Persmuseum. De 
Vrienden zouden meer dan nu één geheel 
kunnen vormen met het Persmuseum, 
niet als een apart iets.’ 

Dat belooft wat.
Han van Gessel

Pieter Broertjes en het Persmuseum

Ingang van het Persmuseum

Afgelopen maandag stond er een verplette-
rende mededeling in de Volkskrant. Ging niet 
over Ajax, ging ook niet over Wilders & Lu-
cassen, maar volgens de rubriek Aanvullingen 
& Verbeteringen was er een foutje gemaakt in 
de voorronde van het Dictee. Er was het ac-
cent op een woord (fi lé) weggevallen. Gauw 
hersteld door dat woord niet mee te rekenen 
bij de correctie.

Foutje? Foutje! 
Het erge was daarbij nog dat in de zoge-

naamde rectifi catie werd verwezen naar pa-
gina 12, terwijl in mijn Volkskrant-exemplaar 
van zaterdag de voorronde toch duidelijk op pagina 11 
in Het Vervolg stond. Foutje?!

Ik ben van het begin af vijftien jaar (inclusief een aantal dier-
bare jaren samen met Bas van Kleef) op taaltechnisch niveau 
betrokken geweest bij het Dictee. Bleek een groot succes tus-
sen Sinterklaas en Kerst, vooral ook dankzij Philip Freriks en 
zijn kompanen. Altijd rond één miljoen kijkers. 

De eerste jaren heb ik bloed, zweet, angst en tranen gehad 
over een mogelijk foutje. Je zult maar dicteetor spelen en dan 
zelf de fout in gaan! Er is er weleens een gemaakt in het Dic-
tee, maar dat hebben we altijd con amore opgelost. Alleen had 
ik er zelf achteraf veel last van.

Bij de totstandkoming van het Dictee zorgden we altijd voor 
controle in drie stadia:

1. De voorronde. 
Die moet foutloos zijn. Dus tienmaal checken. De norm is het 

Groene Boekje, maar daarmee ben je er nog niet. 
Hoe komt dat op papier te staan? Dus drie keer 
de kopieën van de opmaak controleren. Hoe kan 
een accent in de opmaak wegvallen? Is die niet 
getikt, ligt dat aan het systeem of heeft iemand 
niet opgelet? 
2. De voorbereiding van het Dictee.
Die vereiste opperste geheimhouding. Daar heb 

ik altijd heel erg op gelet, op één keer na. Ik had 
altijd een paar meelezers en die stuurde ik de con-
cept-versie onder geheimhouding toe. Zoals aan 
Henk Huurdeman. Op een gegeven moment kreeg 
ik een telefoontje van een meneer uit Amersfoort. 

‘Meneer’, zei hij, ‘ik krijg nog steeds post voor me-
neer Huurdeman, maar die is al een tijd verhuisd. Ik zeg het 
maar even, want ik zie dat het gevoelig spul is.’ Afgeblust met 
een kratje wijn.

3. Het Dictee zelf.
De opnamen gaan altijd vooraf aan de uitzending. Het is 

geen live-, maar een semi-live-uitzending. Wat doe je dan 
met journalisten van regionale bladen, die hun favoriet komen 
supporten? Aanvankelijk waren we daar heel coulant in, maar 
het ging mis toen een verslaggever uit de regio pontifi caal de 
moeilijkste woorden al weggaf vóór de uitzending. Lekker 
scoren! Lekker sportief!

Maatregelen om dat te voorkomen, zijn inmiddels genomen.

Mijn ervaring: alles driedubbel checken en dan nog is het god 
zegene de greep. 

Han van Gessel

Het eigen leed van het Dictee

-exemplaar 
van zaterdag de voorronde toch duidelijk op pagina 11 
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