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 16 december 2010

Prettige dagen!

Tot januari 2011!

‘Threats cannot suppress the 
truth’
Ida B. Wells (1862-1931) werd als sla-
vin geboren en groeide uit tot een van 
de eerste strijders voor gelijke rechten 
- van blank en zwart, en van man en 
vrouw. Ze was redacteur en mede-eige-
naar van The Free Speech and Head-
light in Memphis. Nadat drie van haar 
vrienden waren gelyncht, stortte ze 
zich onbevreesd op investigative jour-
nalism. Het resultaat was het pamflet 
Southern Horrors: Lynch Law in All Its 
Phases uit 1892.

Tekst en foto Bert Vuijsje

POYNTER

Zie verder pagina 2

Wat is je taak bij Labyrint?
‘Ik ben daar enkel presentator. Ik zit niet 

in de redactie en ben ook niet betrokken bij 
de research. Ik zit alleen bij de vergaderin-
gen en lees de wetenschapsbijlagen van de 
kranten. Ze vroegen of ik een screentest 
wilde doen, omdat ze hopen meer kijkers 
te trekken als er af en toe een presentator 
in beeld verschijnt die de beelden uit het 
voorgaande gedeelte een beetje samenvat 
en de geesten rijp maakt voor de rest van 
de reportage. Wetenschappelijk nieuws 
moet je immers zo laagdrempelig moge-
lijk maken, en al helemaal op televisie. 
Dat lijkt goed te lukken: het programma 
voldoet qua kijkcijfers aan de verwachtin-
gen.’

Leuk, dat presenteren? 
‘Ja hoor, het is best leuk om te doen. Je 

leert jezelf goed kennen. Televisie legt de 
nadruk op zaken die bij een normale ont-
moeting nooit opvallen. Hoe je je hoofd 
houdt bijvoorbeeld. Je moet je hoofd een 
klein beetje naar voren buigen om er ‘nor-
maal’ uit te zien. Anders kom je arrogant 
over. Daar moet je tijdens opnamen al-
lemaal rekening mee houden. Het is dus 
leuk, maar vooral om erbij te doen. Ik wil 
voorlopig zeker ook zelf (radio-)verhalen 
blijven maken.’

Fanmail?
‘Eh, nee, fanmail 

heb ik nog niet ont-
vangen. Maar zelfs 
al komen dat soort 
brieven nog, ze zul-
len me waarschijn-
lijk nooit zo laten 
zweven als de berg 
juichende mails die 
ik ontving in reac-
tie op mijn column 
vanuit Italië in het 
Magazine.’

Waarom besloot 
je na de Volkskrant 
naar de VARA-ra-
dio te gaan?

‘Tja. Pijnlijke vraag. Ik was nog graag in 
Italië gebleven, en zeker ook bij de krant. 
Helaas is het anders gelopen. Nog voordat 
het eerste jaar in Rome voorbij was, kreeg 
ik te horen dat ik nog maar een contract 
voor één jaar zou krijgen, voor minder 
geld. Ik had gerekend op een periode van 
vijf jaar. Er kwam financieel zwaar weer 
aan, zei Pieter. 

‘Ik had nooit iets van Pieter gehoord, 
op één mailtje na waarin hij met instem-
ming Kees Fens citeerde, die tegen hem 
had gezegd hoezeer hij over mijn werk te 
spreken was. Ik kreeg dus een nieuw, uit-
gekleed contract voor een jaar – ‘zodat je 
je kunt bewijzen’, schreef Pieter.’

‘Wat er daarna zou gebeuren, was vol-
gens hem gezien de crisis zeer ongewis. 
Als ik vrijgezel was geweest, had ik het 
nog geaccepteerd ook. Maar ik was ver-

antwoordelijk voor een gezin, en deze 
plotselinge actie bood geen houvast. 

‘Mijn vrouw en ik hebben toen besloten 
om halverwege het tweede jaar terug te 
keren, zodat de kinderen enigszins orden-
telijk op de Nederlandse school konden 
instromen. Omdat ik freelancer was ge-
worden, kon ik ook niet meer terug naar 
de krant, want er was een vacaturestop.

‘Het was al met al een louterende, om 
niet te zeggen traumatische ervaring, want 
je kunt na veertien jaar dienstverband dus 
zomaar buiten staan, ook al zit de krant tot 
het laatste haarvat in je. 

‘Gedwongen door die omstandigheden 
ben ik terechtgekomen bij Argos - wat 
overigens een geweldige plek is om te 
werken.’

Begin jaren negentig zat je blijkens je 
cv bij Aad van den Heuvel in het tv-pro-
gramma Ook dat nog! Daarna kwam je 
in 1995 bij de krant. Meestal is het an-
dersom van krant naar tv? Wat dreef 
je?

‘Het geld! Nee hoor. Toen ik bij de KRO 
stopte, verdiende ik 6000 gulden bruto 
per maand. Dat was en is ontzettend veel 
geld. Bij de krant had ik geen uitzicht op 
een vaste baan. Maar ik wilde schrijven. 
Schrijven is het mooiste wat er is. 

‘Ik kick op lekker lopende zinnetjes. 
Zinnen die je bijna laten zingen omdat er 
een fijne melodie in zit gebakken, terwijl 

Na veertien jaar de Volkskrant is Eric 
Arends sinds kort regelmatig op tv te zien  
in het wetenschapsprogramma Labyrint 
van de NTR/VPRO. Hij blikt terug.

door Jacques de Jong

Eric Arends kijkt terug op veertien jaar de Volkskrant

‘De krant kruipt in al je vezels’

Eric Arends als presentator.
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ze je in het ideale geval ook nog wat wij-
zer maken. Dan moet je niet bij de televi-
sie zijn. Ik was bij de tv terechtgekomen 
omdat daar na mijn terukeer uit de Sov-
jet-Unie en het Midden-Oosten de eerste 
echte baan zich aandiende.

‘Maar goed, ook al had ik over poen niks 
te klagen, ik wilde tikken. Dus stopte ik 
bij de KRO. Via Henrico Prins, die bij 
Dag in Dag uit werkte en met wie ik sinds 
de School voor de Journalistiek bevriend 
was, kwam ik terecht bij de Volkskrant, 
als freelancer voor DiDu. En van het een 
kwam het ander, gelukkig.’

Hoe beviel de Volkskrant? Kon je er een 
beetje uit de voeten? 

‘De Volkskrant was geweldig, al vond 
ik het in het begin wel een aparte erva-
ring om als totale beginneling te worden 
gezien. Ik weet nog dat Pieter Broertjes 
mij in café Hesp aan Henk Müller voor-
stelde als ‘de nieuwe macramé-medewer-
ker van DiDu’. Dan weet je waar je staat. 
Maar goed, ik vond het allang best. Ik kon 
schrijven, en ook nog voor de krant van 
mijn voorkeur. In de loop der jaren is met 
mij gebeurd wat met veel redacteuren ge-
beurt. De krant kruipt in al je vezels, je 
raakt zo verwant met de krant dat je er ei-
genlijk niet los van komt. 

‘Ik heb er ook van alles kunnen doen, 
van DiDu en Kunst tot Buitenland en het 
Magazine. Maar stiekem stond alles toch 
wel in het teken van mijn uiteindelijke 
doel: een correspondentschap in Rome.’

Dat gebeurde in 2008, als correspon-
dent.  En dan ook nog na Michaël Zee-
man.  Was dat een avontuur?

‘In 2008 lukte dat inderdaad. Het had 
ongelooflijk veel voeten in de aarde, met 
contractbesprekingen en alles, en ik durf-
de het pas te geloven toen ik er daadwer-
kelijk met mijn vrouw en twee kinderen 
zat. 

‘De voorwaarde van de krant was dat ik 
uit vaste dienst zou treden, want Rome is 
een freelance-post. Mijn vrouw, die een 
prima baan bij de NOS had, moest ook 
haar werk opzeggen. Dat was niet makke-
lijk, maar goed, we zouden voor vijf jaar 
gaan, dus we hadden alle tijd om in een 
geweldig land een nieuwe start te maken.

‘Rome was fantastisch. Ik had in Mi-
chaël natuurlijk een illustere voorganger. 
Maar ik had Italië al jarenlang gevolgd 
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Daar stond ik
in Moskou boven op
een Russische tank

en hoefde dus niet bij nul te beginnen. 
Het geeft een geweldig gevoel om greep 
te krijgen op een land, om te kunnen uit-
groeien tot iemand die alles van het land 
weet, die kleine gebeurtenissen direct in 
perspectief kan plaatsen en grotere ver-
banden ziet die zelfs de autochtone ver-
slaggevers niet zien, omdat die er te dicht 
op staan. 

‘En dan heb ik het nog niet eens over de 
kleine geneugten die je er gratis bij krijgt: 
het prachtige landschap, de heerlijke taal, 
de fantastische architectuur en niet te ver-
geten het goddelijke ochtendritueel van 
het kopen van de kranten in de kiosk in de 
buurt, gevolgd door een ontbijt van caffè 
e cornetto in het barretje op weg naar de 
kleuterschool van de kinderen.’

Hoe beviel het Vaticaan?
‘Prima de luxe! Er viel genoeg te schrij-

ven, van bisschoppen met nazi-overtui-
gingen tot halfslachtige Vaticaanse pogin-
gen om een eigen kanaal op YouTube te 
beginnen. Je bent aanvankelijk geneigd te 
denken: wat maakt het in deze moderne 
tijden nog uit wat de kerk zegt en doet? 
Maar er lopen nog steeds honderden mil-
joenen mensen rond die zich in hun dage-
lijks leven laten leiden door de regels van 
de Heilige Stoel. Bovendien is de kerk als 
politiek instituut (in de verste verte geen 
democratie) zeer interessant om kritisch 
te volgen.’

Was het buitenland altijd al je ambitie? 
‘De buitenlandjournalistiek trok al 

wel vanaf het begin van de opleiding 
in Utrecht. Ik liep stage bij Jan van der 
Putten in Rome en in 1991 schreef ik de 
meeste examenverhalen vanuit het toen-
malige Joegoslavië, vlak voordat ze me-
kaar daar zouden afslachten. Direct na 
mijn studie ben ik met een vriend, die ook 
was afgestudeerd als journalist, een half-

jaar door de Sovjet-Unie en het Midden-
Oosten getrokken. 

‘We hadden in Nederland als jonge pik-
kies geprobeerd allerlei afspraken met 
bladen en tijdschriften te maken over mo-
gelijke reportages. Grootse verhalen stel-
den we voor, over de machinaties binnen 
de Sovjet-leiding en zo. Maar ook mak-
kelijk te schrijven stukjes over de bloe-
menverkoop in Amman, voor wereldbe-
roemde uitgaven als Bloem en Blad en De 
Bloemisterij. 

‘Aanvankelijk kostte het enorm veel 
moeite om ook maar de vaagste toezeg-
ging los te peuteren van al die redacties. 
Totdat we vanuit Utrecht met de trein in 
Moskou aankwamen: 19 augustus 1991. 
Dat was de dag van de staatsgreep tegen 
Gorbatsjov. Ineens waren de rollen omge-
keerd: kranten en tijdschriften belden ons 
plat, althans, als ze door de hermetisch 
gesloten Sovjet-telefooncentrale konden 
komen. 

‘We hadden alleen een bejaarde type-
machine bij ons, waarvan de letter e het 
niet deed, dus dat schoot niet op. Geluk-
kig was Peter d’Hamecourt zo gastvrij om 
ons zijn telex en zijn laptop te lenen. 

‘Die trip is zo’n gebeurtenis die je op 
je tachtigste nog van minuut tot minuut 
navertelt. Omdat er op jonge leeftijd zo 
machtig veel gebeurt dat er diep in hakt. 
Ik bedoel: op de laatste dag van de coup, 
21 augustus, werd ik 23 jaar - en ik stond 
potverdomme op een Russische tank voor 
het gebarricadeerde Witte Huis in Mos-
kou. 

‘We tuften zonder visum per trein naar 
de Baltische staten, die zich onafhanke-
lijk hadden verklaard, en later naar het 
zuiden, tot aan Armenië toe. Het voert te 
ver om te vertellen wat we daar allemaal 
hebben meegemaakt, maar ik voelde me 
na die reis minstens vijf jaar ouder.’

Jacques de Jong
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Tussen de post een groene prentbriefkaart. Oproep om de 
in nood verkerende honingbij te helpen door imkers te 
steunen.‘Heeft u een ruime tuin en wilt u daarin wel bijen, 

maar u wilt niet zelf imkeren? Huur een of meer bijenvolken en 
eet straks uw eigen honing.’ Een initiatief van ex-collega Ina 
Ruijter, die is gaan imkeren. Het thema: wat doen oud-collega’s 
als ze uitgewerkt zijn?

Wie krijgen zo’n kaart?
‘Ze gaan naar familie, vrienden en kennissen. Er staat nog geen 

verwijzing naar de website op. Die is nog niet klaar, maar ik was 
te ongeduldig en kon niet wachten. Als de websi-
te, iets eenvoudigs, klaar is, ga ik van dit kaartje 
een foldertje maken en verspreiden. 

‘Dit postkaartje is het prille begin. Nadere in-
formatie te krijgen bij ‘Gastvrij voor de bij’: 06-
30846697.’

Hoeveel gastgezinnen heb je al?
‘Als iedereen die erover nadenkt een bijen-

volkje gaat huren, zijn er al vier liefhebbers. 
Maar er zijn er ook die niks van bijen moeten hebben en zeker 
niet in hun eigen tuin.’

Wat zijn minder gebruikelijke plaatsen voor korven?
‘Het dak van de Opéra in Parijs. Ze doen het daar erg goed naar 

het schijnt. In de stad is sowieso meer te halen voor bijen dan op 
het platteland met veel grasland en weinig andere begroeiing. 
Wegbermen en met bloemen ingezaaide randen van akkers zijn 
erg belangrijk.

‘Vlakbij het INIT in Amsterdam, aan de andere kant van het 
viaduct, staat een kunstwerk van vier tafels op elkaar, met onder 
de hoogste tafel bijenkasten. Ook onalledaags. 

 ‘Daar werkt het niet doordat de bijenkasten er onbeschut staan 
en de bijen bij een beetje wind hun kast niet kunnen bereiken. 
Het is ook niet de best bereikbare plek voor het plegen van 
onderhoud. Kerkhoven zijn niet ongebruikelijk. Ik ken verschil-
lende imkers die daar kasten hebben staan.’

Moet je als gastheer/huurder een tuin vol bloemen hebben, 
of zwermt het volkje toch wel uit?

‘Bijen vliegen tot zo’n drie kilometer rond hun kast. Binnen dat 
gebied moet er in alle seizoenen wat te halen zijn, anders gaan ze 
honger lijden. Als imker moet je ze dan bijvoeren. Omdat ik nu 
bijen houd, ga ik ook meer letten op wat er bloeit en of er bijen 
op vliegen. Of een bepaalde plant dus een goede drachtplant is.’

Waardoor raakte je in de ban? 
‘In februari 2008 las ik een artikel over bijen houden. Daarin 

was sprake van een beginnerscursus bij het Nieuwe Bijenpark 
in Amsterdam-West. Het leek me zo leuk om het te kunnen. Dat 
er zo ontzettend veel te weten is over bijen, besefte ik toen nog 
niet.

‘Vorig jaar hebben we ons bezig gehouden met koninginne-
teelt. Ook een vak apart. Wist je dat er op bijen ook kunstmatige 
inseminatie wordt toegepast? Ongelooflijk. Ik heb er een filmpje 
over gezien.

‘Zo’n bij wordt dan ook onder narcose gebracht. Haakjes die 
het gaatje openhouden om er van darren verzameld sperma in te 

kunnen spuiten. Als je een dar een beetje tussen je vingers 
rolt, ploept op een gegeven moment wat sperma 
naar buiten. Dat wordt dan opgezogen met een 
pipetje en gemengd met sperma van andere dar-
ren. Zelf nooit gedaan hoor. Ga ik ook niet doen. 
Laat ze maar lekker in de lucht paren op een dar-
renverzamelplaats. Knap van die darren dat ze we-
ten waar ze moeten zijn, hè?’

Hoe ben je begonnen?
‘Ik ben zelf begonnen met één volkje dat ik mee-

kreeg na de beginnerscursus. Dit jaar van de cursus koninginne-
teelt ook een volkje overgehouden en twee volkjes gekocht. Die 
staan allemaal op Klein Dantzig, een volkstuinencomplex aan de 
Nobelweg in Amsterdam. Samen met een andere imker heb ik 
een bijenstal met vijf volkjes overgenomen van een oudere man 
die ermee ging stoppen. Die staan op een schooltuinencomplex 
in de Jan Tooropstraat. 

‘Voor een beginnende imker was het weinig motiverend, 
maar dit jaar heb ik geen honing kunnen oogsten. Ik had 
in het voorjaar natuurlijk maar één volkje. Dat kwam door 
het koude weer laat op gang en op een gegeven moment 
stopte de koningin een tijdje met eitjes leggen. Dat komt va-
ker voor, maar dat hadden ze op de cursus niet verteld.’ 

Je draagt zo’n pak, rook je erbij?
‘Ik heb een beroker, ja. Geen pijp, want dan stik ik. Ook zo’n 

jack met een kap. En handschoenen.’

Op de jaarlijkse bijenmarkt in ons dorp verbaas ik me dat 
imkers exact weten: dit is klaverhoning, dat heidehoning. 
Enzovoort. Hoe kun je dat weten? Door te proeven?

‘Als imker weet je wanneer wat bloeit. Je ziet waar je bijen op 

Ina Ruijter bijenimker:

‘Laat ze maar 
lekker in de
lucht paren’

Ina Ruijter als imker vermomd tussen de bijenkasten.

Zie verder pagina 4
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vliegen, maar je mag pas spreken van een 
bepaalde honingsoort, als deze overwe-
gend van de genoemde dracht stamt. De 
botanische herkomst kan worden vastge-
steld via pollenonderzoek, smaakbeoor-
deling en chemische samenstelling. Ik 
ben nog niet zo ver dat ik ogenblikkelijk 
kan zeggen welke honing ik in mijn mond 
steek. Er zijn gediplomeerde honingkeur-
meesters.’

Wat is naar jouw smaak de beste 
honing?

‘Bij een proeverij met meer dan twintig 
soorten viel ik voor de lavendelhoning. Er 
was ook een honing met een beetje een 
strontsmaakje. Ik weet even niet meer 
welke soort dat was. Sommigen vonden 
dat juist weer een heerlijke honing. Tja.’

Hoe vaak ben je gestoken? 
‘We begonnen bij de cursus verplicht 

zonder handschoenen, want dan werk je 
voorzichtiger. Dat ging prima. Eitje, dacht 
ik. 

‘Dat duurde twee weken. De derde week 
werd ik in een vinger gestoken. Moest ik 
in de bosjes naar mijn gereedschap gaan 
zoeken, dat van schrik uit mijn hand was 
gevlogen. 

‘De week daarop werd ik zes keer gesto-
ken. Hand, hoofd, kin, waar al niet. Toen 
heb ik handschoenen aangeschaft, en nu 
werk ik nooit zonder. 

‘Ik zwel namelijk fl ink op na een steek. 
Ik heb er een week last van en later ook 
veel jeuk.

‘Bijen houden is leuk, maar ik had liever 
een angelloze bij. Dat is een tropische bij. 
Maar ja, die kunnen weer goed bijten.’

Adriaan de Boer
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Primeurtje
Dank je wel voor alle 
mooie Volksknarren 
en alle communicatie 
de afgelopen tijd. 
Het is geweldig te 
zien hoezeer mijn 
vader na al die jaren 
nog leeft bij de knarren.

En al wilde pa bij zijn leven geen 
ophef maken over zijn rol achter de 
schermen bij Lücker, het zal hem van 
daarboven vast wel plezier doen dat 
hij via de Volks knar (nummer 160) 
postuum nog voor een primeurtje kon 
zorgen, 45 jaar na dato!

Joop Overeem

Knarrenborrel
De driemaandelijkse borrel is er de 
laatste tijd bij ingeschoten. Hoogste 
tijd om deze traditie te herstellen.
Daarom kunnen we elkaar weer met 
een glas in de hand vinden op de der-
de dinsdag van december, 21 decem-
ber derhalve, bij café Scheltema. 
Toen we daar vorige keer waren, is 
dat de meesten goed bevallen, niet 
alleen vanwege de journalistiek-his-
torische plek.
Noteer dus 21 december vanaf 16 
uur, Scheltema, Nieuwezijds Voor-
burgwal 242, ter hoogte van de Dam. 
Iedereen welkom. 

Hoofdredactie en directie van de 
Volksknar wensen alle lezers een 
mooie Kerst en een goed begin van 
2011. 
In januari ziet u ons terug. Tot dan!

Aan de krant valt tot dusver niets te 
merken. Alles ziet er normaal uit 

en elke ochtend ligt hij mooi op tijd 
op de mat. Maar intussen heerst op de 
redactie sinds begin deze maand een 
waarschijnlijk nooit eerder vertoonde 
algehele stress. Het redactiesysteem 
waarmee de krant wordt geredigeerd 
en opgemaakt, is vervangen door 
het nieuwe QPS (Quark Publishing 
System). Alle kranten van de Persgroep 
werken ermee of gaan ermee werken 
en dus moest ook de Volkskrant eraan 
geloven. Op zich een begrijpelijke 
ontwikkeling. Eén systeem is uiteraard 
voordeliger qua aanschaf en service. 

Achteruitgang
Hoe het nieuwe systeem technisch in 

elkaar steekt, is iets voor deskundigen. 
Maar uit de geluiden op de redactie 
valt af te leiden dat er sprake is van 
een enorme achteruitgang vergeleken 
met het systeem Tera, waarmee de laat-
ste jaren de krant in elkaar werd gezet. 
Het aantal handelingen dat door de op-
maakredactie en door de eindredacteu-
ren moet worden verricht, is aanzienlijk 
groter geworden. Ook de controle op de 
gang van zaken blijkt moeilijker.

De werkdruk is zo groot dat de op-
maakredactie vijf mensen in de avond-
dienst nodig heeft tegen twee of drie 
voorheen. Bovendien beginnen ze 
twee uur eerder. Half drie ‘s middags 
beginnen is tegenwoordig redelijk 
normaal. Als het niet beter wordt, zul-
len snel meer mensen moeten worden 
aangetrokken. Ook de eindredacteuren 
staan onder extra grote druk. Je hoort 
uitdrukkingen als: ‘Mijn ledematen 
zitten er nog aan, maar m’n hoofd kan 
niet meer denken’ (erkend woordkun-

stenaar Gijs van den Heuvel), en ‘een 
regelrechte ramp’ (velen). En er is toe-
nemend sprake van rsi.

Om de risico’s te beperken is enkele 
keren besloten minder pagina’s te ma-
ken dan de bedoeling was, en frivolitei-
ten in de lay-out worden beperkt. 

Volgens gegevens op het internet is 
De Persgroep (met negen miljoen dage-
lijkse lezers in de Benelux) blij en trots 
het QPS-systeem in huis te hebben. 
Daardoor kunnen de kranten met min-
der mensen worden gemaakt en voor 
eenvoudige producten als huis-aan-huis 
bladen kan de opmaak vrijwel geheel 
worden geautomatiseerd. Daar komen 
dan bijna geen mensenhanden meer aan 
te pas.

Het nieuwe systeem houdt ongetwij-
feld ook meer rekening met de ontwik-
kelingen die de krantenwereld onstuit-
baar verder op de kop zullen zetten: de 
papierloze krant. Nog dit jaar zullen de 
eerste iPads worden verstrekt waarop 
elke ochtend de krant kan worden ge-
lezen. Plus daarbij desgewenst extra 
foto’s, extra achtergronden, extra ar-
chiefmateriaal. En dit schijnt nog maar 
een begin te zijn.

Brievenbus
Het is bijna niet voor te stellen dat 

nauwelijks dertig jaar geleden de kran-
ten nog in lood werden gemaakt. Dat 
mannen in blauwe jassen de pagina’s 
in elkaar stampten en loodzware rond-
stypes op de persen monteerden. 

Alleen het heerlijke gedreun in de 
drukkerij is nog niet veranderd. En het 
klapperen van de brievenbus. Maar ook 
daar zal ongetwijfeld in de loop van 
deze eeuw een einde komen.

Jan van Capel

Nieuw systeem: veel stress


