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EXTRA
V

KNOR & CO           Fijn
In de krant van donderdag 10 maart stond 
een fijnzinnig lezersbriefje: ‘Als minister Hillen 
niet met gepaste spoed de Agiasstal bij dat 
krijgsmachtonderdeel schoonmaakt…’ 
Agiasstal!
Doet mij fijntjes terugdenken aan de 
fijne zinsnede: ‘De gang naar Knossos’. 
En (heel fijns): ‘Het aantal intellectu-
elen dat Grieks en Latijns leest…’ 
Toch maar even de fijne augiasstal bij 
mezelf opruimen, ‘een bijna niet te 
redderen boel’ (Van Dale). Het gaat 
om de Griekse koning Augeias (Augias) van 
Elis, drieduizend runderen en dertig jaar lang 
de stal niet schoongemaakt. In één dag piek-
fijn gereinigd door Herakles bij een van zijn 

twaalf, door de goden opgelegde werktaken.
Fijne klus dus. 
Volgens mij is Willem Vissers ermee begon-
nen in zijn mooie voetbalverhalen: een fijn 

steekballetje, een fijn resultaat, een 
fijne club.
Alles is tegenwoordig fijn. 
Steven Ramdharie in een verslag 
over een uitgemergeld Detroit (10 
maart): ‘Dit is een fijn stukje Detroit.’ 

Bert Wagendorp (10 maart): ‘Ik lees 
altijd met groot genoegen het fijne zinnetje…’ 
Maar over dit soort dingen heb ik mezelf be-
loofd nooit meer pijngevoelig te ouweknorren! 
Heel fijn!

HvG

Chef Sport Marije Randewijk zei Ab 
Schreijnders nu al te missen en hoofdre-
dacteur Philippe Remarque merkte op dat 
het vooral met de uitslagen nooit meer het-
zelfde zou zijn. Zij waren de sprekers bij 
het afscheid van Ab Schreijnders. Alleen 
maakten ze niet duidelijk waarom het met 
die uitslagen nooit meer goed zou komen 
en ook niet waarom Ab als eindredacteur 
Koning Ab werd genoemd, een betiteling 
die Poul Annema ooit had bedacht.

Daarentegen werd werd woensdag 9 
maart in KHL Café wel duidelijk hoezeer 
Ab - bescheiden zoals bijna geen enkele 
journalist meer - werd gewaardeerd tijdens 
zijn bijna 35-jarige loopbaan bij de Volks-
krant. Bij zijn binnenkomst  op 1 februari 
1977 koos hij voor Sport en dat is nooit 
meer anders geweest, ook niet de laatste 
jaren op de Centrale  Eindredactie.

‘Aanbiedingen van binnen en buiten de 
krant heb ik altijd afgeslagen’,  bekende 
Ab in zijn afscheidsspeech. ‘Want meer 
plezier in het werk dan hier zou ik niet 
krijgen.’ De redactie was volgens hem een 
plek ‘waar hij kwam om zijn vrienden te 
ontmoeten en ook nog om te werken’.

‘Ik was geen groot schrijver zoals Ben 
de Graaf - die me ooit de stofzuiger van 
de sportredactie heeft genoemd - of Hans 
van Wissen, die voor mij de grootste was. 

Maar ik was er trots op te behoren tot een 
kritische, soms superkritische categorie 
journalisten.’

Hij memoreerde hoe hij de journalistiek 
met de paplepel kreeg ingegoten van zijn 
vader - die zichzelf als journalist Stans 
noemde. ‘Die werkte nog in het lood, en 
we hadden alle dagbladen thuis.’ Van zijn 
vader kreeg Ab ook de afkeer van elke 
religie mee. ‘Mannen in jurken deugen 
niet’, zei mijn vader altijd. ‘En tot op de 
dag van vandaag heeft hij gelijk gekre-
gen.’

‘Ik ben een kind van de sixties’ , merkte 
Ab ten slotte op. ‘Ik ben van de love and 
peace generatie’. Zijn plan is om daar-
over een boek te schrijven als hij eenmaal 

eraan gewend is ’s zondags niet meer naar 
de krant te hoeven.

De cadeaus, die Philippe Remarque hem 
overhandigde, hadden daar ook mee te 
maken, boeken en muziek uit die jaren. 
In zijn toespraak merkte Philippe op met 
zekere afgunst het huwelijk van Ab met 
de Russische Olga te bekijken. ‘De Russi-
sche vrouw is genetisch voorbestemd om 
alles thuis te regelen, zodat haar man ’s 
avonds dronken op de bank kan hangen’, 
wist hij uit de tijd dat hijzelf in Moskou 
had gewerkt. ‘Ik benijdde jou al meteen 
toen ik bij de krant kwam.’

Ab Schreijnders heeft op de krant letter-
lijk alles gedaan op het gebied van sport. 
Hij was op de Olympische Spelen in Seoel 
en hij versloeg het driebandenbiljart. En 
Gijs van den Heuvel memoreerde tijdens 
een afscheidsborrel op de redactie enkele 
weken geleden zijn speciale voorkeur voor 
het doorgeven van de uitslagen.  ‘Doe mij 
de uitslagen maar.’

Nooit een man van grote woorden, zei 
Philippe Remarque - en dat bleek ook 
tijdens het afscheid weer. ‘Ik zou nu het 
liefst ergens in een hoekje gaan zitten. 
Ik ben een schrijver, geen conferencier.’ 
Maar de aanwezigheid van vele collega’s 
uit verleden en heden illustreerde hoezeer 
Ab werd gewaardeerd, als vakman en als 
collega.

Zijn slotopmerking voor Philippe Re-
marque: ‘Laat je niet Van Thilloën!’

Jacques de Jong

Ab Schreijnders (tweede van links) tussen sportcollega’s uit heden en verleden. Links Guus van 
Holland, verder Ronald ten Brink, Frans van Schoonderwalt en Joep Verdonck. 

Foto Jacques de Jong

Ab Schreijnders feestelijk uitgezwaaid
‘Philippe, laat je niet
Van Thilloën!’
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VV
Vorige week beleefden we de weder-
geboorte van de Volkskrant (V) en 
NRC (tabloid). Daarover werd in het 
weekend uitbundig nagepraat rond 
de knarrenpomp. Een aantal eerste 
oprispingen.

Wegpesten
Het is bedoeld om naar te kijken, het 
nieuwe V-katern. Denk ik. Zoveel mo-
gelijk verschillende verfpotten omgekie-
perd boven de pagina’s. Knal hierheen, 
fl its daarheen. Van de ene opwinding 
naar de andere. Lezen? Je komt er met 
al dat visueel vertier, divertissement en 
opfok-producties niet eens aan toe. 
Wijzer word je er volgens mij ook niet 
van. De hele opmaak is erop gericht je 
aandacht niet langer dan één moment te 
vangen. Welnee, we leven tegenwoordig 
in snelle tijden, mevrouw. U hóéft er niet 
naar te kijken, hoor. Het is al genoeg als 
we erover kunnen twitteren. Never a dull 
moment.
Het V-katern, bedacht onder het regime 
van Pieter Broertjes, was indertijd be-
doeld om jonge lezers aan de krant te 
binden. Broertjes’ wens lijkt nu door zijn 
opvolger verwezenlijkt. Leuk voor de 
jonkies misschien. Maar weet wel dat de 
babyboomers en zelfs de enkelen die nóg 
ouder zijn, pas dood zijn in 2030. 
Wegpesten kan nu al, maar het hoeft niet.

Jet Bruinsma

Spoor een beetje bijster
Henk Spaan had het op de radio over 
de ‘carnavalisering van de ernst’.  De 
opmaak van het nieuwe katern V deed 
hem sterk denken aan Tuney Tunes, het 
muziekblad voor kleine meisjes uit de 
jaren zestig. 
Kennelijk zijn de makers van V ge-
schrokken van de veelal kritische ont-
vangst van het nieuwe katern over alles 
wat het leven leuk, mooi, wild en span-
nend maakt, want binnen enkele dagen 
waren de meest woeste kleuren verdwe-
nen en oogde V alweer een stuk rustiger.
De komst van het nieuwe katern ging 
wel ten koste van het katern Economie 
op zaterdag, terwijl de economische 
berichtgeving in de nieuwe kleine NRC 
haar prominente plek behield. Het beste 
argument tegen verwijten van opleuking 
en vervlakking is nog altijd een gedegen 

economische berichtgeving met diep-
gang.
Wat dat betreft is er enige reden tot be-
zorgdheid bij de Volkskrant. Niet alleen 
omdat de leiding kennelijk vindt dat 
Economie moet inschikken voor V. Het 
profi el van de economierubriek is wat 
bleekjes. Dat de lezer op zaterdag met-
een de wat sleetse columnist Kalshoven 
voorgeschoteld krijgt, doet ook vermoe-
den dat de redactie Economie het spoor 
een beetje bijster is.

Nico Goebert

Circusartiest
Mijn oordeel over het nieuwe katern was 
snel gevormd: V is te bont. Hier is de 
vorm net zo belangrijk als de inhoud, zo 
niet belangrijker. In deze uitdossing is 
de krant geen mijnheer meer, maar een 
kleurrijke circusartiest, die het geëerde 
publiek toeroept: ‘Komt allen dit lezen!’
Heeft de inhoud dat nodig? Ik denk het 
niet, want die inhoud mag er zijn. Het 
is prijzenswaardig om in een tijd waarin 
een rechtse regering kunst en cultuur 
links laat liggen, extra de schijnwerper te 
richten op theater, muziek, architectuur, 
literatuur en beeldende kunst. Waarbij 
Barbie-poppen voor mij niet hoeven. 
De NRC op tabloid is qua vorm richting 
de Volkskrant opgeschoven, maar niet 
qua inhoud. Die is nog altijd erg NRC. 
En daar ik ’s ochtends veel langer in de 
Volkskrant zit te lezen dan ’s avonds in 
de NRC, is wel duidelijk welke krant 
mijn voorkeur heeft.

Jan Luijten

Onhanteerbaar dikke NRC
Na een week weet ik nog steeds niet wat 
ik met het nieuwe katern V aan moet. Er 
staan lezenswaardige verhalen in, over 
kunst, cultuur en media. 
Maar het grootste probleem is de vorm-
geving. Voordat je hoegenaamd van de 
inhoud kennis kunt nemen, moet je je 
(vooral bij recensies) worstelen door 
ellenlange kopregels die door uitbundig 
kleurgebruik het netvlies teisteren. 
Hou in godsnaam op met de verkleute-
ring van de lay-out! Na zeven V’s kan 
ik niet zeggen dat dit nieuwe katern zich 
dwingend aandient. Voorlopig vind ik de 
prijs die Sport op maandag en Economie 
op zaterdag op de komst van V moeten 

betalen, te hoog.
De overgang van de NRC van broadsheet 
naar tabloid verloopt net als destijds bij 
de Volkskrant soepel. De enigszins be-
legen opmaak zal ongetwijfeld talrijke 
lezers geruststellen, maar als de voorte-
kenen niet bedriegen, zal de presentatie 
spannender worden. Opmerkelijk is dat 
van maandag tot en met vrijdag de lul-
lappen zijn verdwenen. Maar het eerste 
katern op zaterdag is door zijn dikte on-
hanteerbaar. Waardeloos.
Net als de Volkskrant worstelt de NRC op 
zaterdag met de vraag waaraan je voor-
rang moet geven: nieuws of presentatie 
van de katernen. Op 5 maart maakte de 
Volkskrant het wel erg bont door een dijk 
van een primeur over onfrisse toestanden 
bij de marine op pagina 3 te presenteren. 
Afgelopen zaterdag ging het weer mis. 
Een foto verwees naar de ramp in Japan, 
elders in de krant. 
Kom nou Volkskrant! Die ramp is zo 
onvoorstelbaar groot dat daarvoor de 
hele voorpagina had moeten worden 
ingeruimd. Zo’n ielige presentatie doet 
afbreuk aan de geloofwaardigheid van de 
Volkskrant als serieus ochtendblad. De 
NRC kwam een tikkeltje geloofwaardiger 
over.

Cees Gloudemans

Ingehuurde Chinees
Hierbij een aanvulling: de tekst uit Het 
Parool van zaterdag 12 maart over V. 
‘Het feestkatern of het confettikatern 
wordt het tweede katern van de Volks-
krant naar het schijnt al genoemd. Jan 
Mulder noemde het katern in DWDD 
kinderachtig.
Ook de columnisten, en dat zijn er nogal 
wat, waren niet tevreden. ‘Ik zou er heel 
wat voor over hebben als die verschrik-
kelijke foto’s verdwijnen’, twitterde 
Sylvia Witteman, die niet was te spreken 
over haar pose. 
‘Het is een misverstand dat ik dit zou 
zijn. Het is een ingehuurde Chinees’, 
zei tv-recensent Jean-Pierre Geelen. Hij 
schreef over zijn Sjors en Sjimmie haar 
en vroeg collega Witteman via Twitter 
of zij haar man, hoofdredacteur Philippe 
Remarque, wilde laten weten dat echt 
niemand tevreden is met deze afbeeldin-
gen’, aldus Het Parool.

Peter van den Berg

Het confettikatern:
De krant als circusartiest
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Ferry Haan werkte van 1998 tot 2008 bij 
de Volkskrant: Economie en Den Haag. 
Daarvoor was hij  - afgestudeerd als eco-
noom - een paar jaar beleidsmedewerker 
bij het ministerie van Verkeer en Water-
staat. Sinds drie jaar is hij zijn eigen weg 
gegaan als leraar economie havo/vwo aan 
het Jac. P. Thijsse-college in Castricum. 
Waarom eigenlijk?

‘Meneer, waarom bent u eigen-
lijk leraar geworden?’ 
Die vraag wordt mij bijna 

wekelijks gesteld. Soms wanneer ik een 
gloedvol betoog heb gehouden over een 
economische of maatschappelijke mis-
stand, waarmee ik als journalist wel raad 
had geweten. Dan zit er een beetje be-
wondering in de vraag. 

Soms komt de vraag, nadat er van alles 
mis is gegaan in het klaslokaal. Dan gaat 
er juist medelijden achter schuil.

Waarom ben ik eigenlijk leraar gewor-
den? Was ik uitgekeken op de journalis-
tiek? Niet echt. Vond ik de sfeer op de 
Volkskrant storend? Een beetje. Bij een 
krimpend bedrijf staat de sfeer altijd 
onder druk. Maakte ik mij zorgen over 
de vooruitzichten voor de krantensector? 
Jazeker. Ik werd erg pessimistisch van 

de aanhoudend krimpende oplages en de 
teruglopende advertentie-inkomsten. 

Mijn beeld dat de hoofdredactie des-
tijds misschien nog wel het minste 
geloof in de toekomst van de krant uit-
straalde, maakte mijn vertrouwen er niet 
groter op. Toch waren ook de sombere 
vooruitzichten voor de krant niet de re-
den dat ik de journalistiek heb verlaten.

Het was een samenloop van omstandig-
heden. Sinds mijn studie economie heb 
ik altijd in mijn achterhoofd gehad dat ik 
ooit het onderwijs in zou gaan. Een roe-
ping, zo je wilt. Bij de functies die ik heb 
vervuld, was een overstap naar het on-
derwijs plan-B. Als ik zou mislukken als 
ambtenaar, dan kon ik het onderwijs in. 
Als mijn journalistieke carrière op niets 
zou uitlopen, dan ging ik voor de klas 
staan. Hierbij heb ik bij de Volkskrant 

Onderwijs een roeping, zo je wilt

door Ferry Haan

de aanhoudend krimpende oplages en de 

Ferry Haan voor de klas.          

steeds met de vraag gestoeid of ik nu een 
econoom was of een journalist.

De mooiste herinnering uit mijn Volks-
krant-tijd is de val van het kabinet-Bal-
kenende 1. Het zal niet de geschiedenis-
boeken halen, maar het kabinet viel mede 
door een primeur van mij. Vlak voordat 
prins Claus overleed, opende de krant 
met het nieuws dat LPF-minister Bom-
hoff doorging met zijn oude vete tegen 
het Centraal Planbureau. Hij schreef 
blauwe brieven naar LPF-minister Heins-
broek. (Vertrouwelijke brieven tussen 
topfunctionarissen - Red.)

De dag na de begrafenis kwam het 
kabinet bijeen. Een van de onderwerpen 
omvatte de vragen van GroenLinks over 
de actie van Bomhoff. Die avond bleek 
voorgoed dat Bomhoff en Heinsbroek 
niet door één deur konden. Het kabinet 
sneuvelde. Een merkwaardige, maar 
opwindende periode.

Tijdens een wat moeilijker periode op 
de krant (mijn terugkeer van de Haagse 
redactie naar de redactie Economie) 
begon plan-B zich naar de voorgrond 
te dringen. Deze terugkeer was op mijn 
eigen verzoek, maar ik kon hierna lange 
tijd mijn draai niet vinden in Amsterdam. 
Ik bezocht mijn oude economieleraar op 
mijn middelbare school in Alkmaar. Dat 
was inspirerend. 

Op een feestje van vrienden liet ik val-
len dat ik nadacht over het onderwijs. 
Drie dagen later stuurden zij mij een 
vacature toe uit het regionale dagblad. 
De school om de hoek zocht een econo-
miedocent. Fulltime. 

Deze mogelijkheid moest ik uitzoeken. 

Het sollicitatiegesprek was een feest. De 
school wilde het maximale doen om mij 
binnen te halen. Het salarisgat tussen 
mijn beloning als journalist en het do-
centensalaris werd zo veel mogelijk ge-
dicht. Mijn docentenopleiding werd be-
taald. Ik kreeg er ook een dag in de week 
vrij voor. Ik hoefde alleen nog maar ja te 
zeggen tegen deze baan op acht minuten 
fi etsen van mijn huis. Nee zeggen was 
geen optie. Anders moest ik mijn plan-B, 
het onderwijs, laten varen.

Het merkwaardige was dat ik tijdens 
dit proces mijn draai op de Volkskrant in 
Amsterdam eindelijk had gevonden. De 
sfeer op de economieredactie was prima. 
Ik was bezig met onderwerpen als de 
banken DSB en AFAB en de ov-chip-
kaart. Ik voelde mij gewaardeerd. Toch 
moest ik chef Fokke Obbema vertellen 
dat ik ging vertrekken.

‘Mis ik de krant niet?’ Nog zo’n vraag. 
Het eerlijke antwoord is: af en toe. Ik 
ben in de luxe positie dat ik wekelijks 
een stukje mag schrijven voor de Vk.nl/
opinie-website. Dankzij dit stukje heb 
ik nog een prettige teen in mijn oude 
wereld. Ik voel me nog deel van de ‘fa-
milie’. Ik krijg een beetje geld voor mijn 
colums en ik merk dat mijn columns 
worden opgemerkt in onderwijsland.

Mijn stukjes geven mij een onverwacht 
gezag in het onderwijs. De onderwerpen 
die ik aansnijd, komen over. Journalis-
tiek is een nederig vak. Een columnist 
heeft een veel minder bescheiden be-
staan. 

Zie verder pagina 4
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Vervolg van pagina 3

Ik heb ineens een mening. Een mening 
die wordt gewaardeerd op bijeenkomsten 
waar ik als spreker mag optreden. Ook 
radio en tv hebben af en toe interesse. 
Leuk om mee te maken. 

Ik dacht dat mijn overstap van de Volks-
krant naar het onderwijs, minder aan-
dacht voor mij zou betekenen, maar niets 
is minder waar.

Wat mijn overstap ook goed verteerbaar 
maakt, is dat ik het leuk vind voor de 
klas. Het is niet altijd even makkelijk, 
maar het is nooit saai. Een docent komt 
zichzelf een paar keer per dag tegen - en 
dat is meestal leerzaam. Daarbij vind 
ik de leerlingen leuk. Ik ben ook echt 
geïnteresseerd in hun leven. Ik merk dat 
ik impact heb op dat leven en dat is een 
voorrecht.

Ik vind mijn overstap niet zo groot. 
Tussen journalisten en docenten zie ik 
grote overeenkomsten. Het zijn beiden 
wereldverbeteraars, dominees. Mensen 
met een verhaal. Ik vertel mijn verhaal 
nu echter in de kleine kring van mijn 
klaslokaal in tegenstelling tot de hon-
derdduizenden lezers van de Volkskrant.

Ik heb geen idee wat de toekomst wordt 
voor de Volkskrant en de andere kranten. 
Ik heb het vermoeden dat er een flink 
overschot dreigt op de arbeidsmarkt voor 
journalisten. De markt voor docenten 
vertoont juist grote tekorten. Ik kan elke 
aanstaande ex-journalist een bestaan voor 
de klas aanraden, ook al wordt ‘de vraag’ 
een paar keer per week gesteld.

Ferry Haan

Goed idee van Han van Gessel om Ben de 
Graaf te vragen zijn licht te laten schijnen 
over de Sportcanon, die op initiatief van de 
sportredactie tot stand is gekomen. Fijn ook 
om te lezen dat Ben niets heeft verloren 
van zijn ruimhartigheid. Een geruststellende 
wetenschap bij het ouder worden.
Bart Jungmann

Re: Ben de Graaf. Méér van dat! Hou ‘m d’r bij!
Henk Strabbing

Wat een heerlijke Volksknar weer, en niet bij toeval veel over 
sport en oud-sportcollega’s. Toeval? Omdat ik op 1 maart ben 
gestopt met werken voor NRC Handelsblad (pre-vut of zoiets). 
Van 1976 tot 1988 Volkskrant, en van 1988 tot 2011 NRC. 
Mooiste tijd? Bij de Volkskrant, met al die namen die mijn 
maatje Ab noemde.
Guus van Holland

Even een aanvulling op de anekdote over Peter van den Berg 
en Mildred: Er was natuurlijk ook een George in het spel: een 
merkwaardige, wat zompige Binnenland-collega die Rene de 
Gelder heette, onderuitgezakt zijn werk deed en een gloeiende 
pesthekel had aan zijn verbaal en verstandelijk beter begaafde 
collega’s. Hij werd door Peter omgedoopt tot George, waarna 
op de binnenlandburelen regelmatig werd geroepen ‘Georrrrge 
and Mildredddd!!!’
Afijn, George verdween naar De Telegraaf en Mildred naar 
Opzij, geloof ik. Mooiste incident: een zeer drukke (en soms 
verstrooide ) chef Nacht Cees Gloudemans riep Margot Mignon 
tijdens een hectische avond eens toe: ‘Eh, Mildred, kan jij dat 
en dat even doen?’ Margot huilend af. Dat vonden enkelen dan 
wel weer wat zielig.
Eric Outshoorn

Ik ben niet gewoon me te bemoeien met de bezigheden van 
de knarren, maar in de nu wel bijzonder langlopende discussie 
over wie toch de man met de baard, de snor en de bril is, wil 
ik oud-colllega Klaas onder de aandacht brengen. Zijn achter-
naam is me onbekend. Hij was de opvolger 
van Gerry van den Berg. Hij heeft een jaartje 
onder het juk van Piet van der Vliet gezucht 
en is toen geschiedenis gaan studeren. Heel 
af en toe zie ik hem door mijn buurt (Am-
sterdam Oud-West) lopen. Met wild waaiend 
wit haar, maar wel met montere pas.
Gijs van den Heuvel
Naschrift: En hiermee kunnen we de discus-
sie afsluiten - Red.

Volgens Ben de Graaf in het vorige nummer de meest gestelde 
vraag aan een sportman: ‘Wat ging er door je heen?’
Deed me denken aan wielrenner Gerrie Knetemann. Na een 
gewonnen sprint vroeg de radioverslaggever: ‘Wat ging er door 
je heen?’
Knetemann: ‘Nou niks, als er wat door me heen gaat, lazer ik 
van mijn fiets.’           JqJ

Wat ging er door je heen

OP HET FEESTJE BIJ AB

Van links af Peter van Bueren (film), Kees Tammens (bridge) en Gert 
Ligterink (schaken) op het afscheidsfeestje van Ab Schreijnders in het 
KHL Café te Amsterdam.            Foto’s Jacques de Jong

Ab Schreijnders en zijn vrouw Olga in de bloemetjes.


