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ER WAS niemand op de redactie die met tien vingers kon typen, 
laat staan ‘blind’. De meesten hadden het zichzelf aangeleerd, 

met twee of drie vingers. 
Een speciale techniek hield stadsredacteur Rob Heukels erop 

na. Voorovergebogen, met de rechterarm in zijn schoot – niemand 
wist wat die arm daar deed – ramde hij alleen met zijn linker 
wijsvinger over de toetsen, met een niet te volgen snelheid. Hij 
heeft het nog aardig ver geschopt, tot iets hoogs bij de omroep.

Jan Heinemans, chef Stad, zat altijd met twee vingers te hame-
ren alsof hij Wagner speelde op de piano. Twee handen hoog bo-
ven de Olympia, waarna zijn wijsvingers trefzeker op de beoogde 
toetsen terecht kwamen. Hij verdween naar Elsevier.

Zelfs beroepstikker Cor van Staveren 
van Dictafoon ramde er stevig op los 
– en dat uren achter elkaar. Hij moest 
alles optikken wat correspondenten 

via de telefoon hem dicteerden, altijd ‘s 
avonds en soms heel laat. Hij heeft ternau-
wernood zijn vut gehaald.

Senior editor Jan de Vries kon helemaal 

niet tikken. Hij wilde het niet leren ook. Als sportverslaggever en 
als buitenlandredacteur schreef hij zijn stukken met de hand. Als 
commentator ofwel Ten Geleide-schrijver deed hij dat ook en dan 
dicteerde hij ze aan jongmaatje Henk Strabbing, die ze gedienstig 
voor hem uittikte.

De redactie sprong niet zachtzinnig om met de loodzware ma-
chines. Er werd niet alleen hard op geslagen. Bij het verplaatsen 
werden ze meestal niet op de bureaus neergevlijd, maar neerge-
smeten. Ze moesten vaak in de reparatie.

De fabrikant van de Atex-toetsenborden, de eerste keyboards 
ter redactie, hield daar rekening mee. Die ontwierp extra stevige 
toetsenborden.

Maar die moesten ook vaak in de reparatie.    Jacques de Jong

Stukkie tikken (2) Talrijke gereedschappen 
en attributen die voor-
heen voor de journalist 
onontbeerlijk waren, zijn 
verdwenen of in onbruik 
geraakt. De Volksknar 
wijdt er een serie aan.
Deel 2: Nogmaals de 
typemachine
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Oplands muurtje misschien in Pop-up

Links de entree van de nieuwe vestiging van het Persmuseum aan het Museumplein in 
Amsterdam. Op de achtergrond het Concertgebouw.            Foto Jacques de Jong

Het Persmuseum opent op 21 september 
zijn deuren voor een breed publiek 
aan het Museumplein in Amsterdam 
om het museum dichter bij de stad te 
brengen en belangstellende toeristen 
een inkijkje te geven in de Nederlandse  
persgeschiedenis. De eerste presentatie 
is een samenstel van cartoons en strips 
uit de Arabische wereld.
  
Voor de locatie is de naam Pop-up Press-
museum gekozen. ‘Bewust gekozen’, zegt 
Niels Beugeling van het Persmuseum. 
‘Op grond van de locatie en de geplande 
expositie met Arabische tekeningen 
wordt nu eens heel duidelijk dat op een 
internationaler publiek wordt ingezet. 
Uiteraard vergeten we het Nederlandse 
publiek niet, maar het debat over vrijheid 
van meningsuiting is natuurlijk niet aan 
landsgrenzen gebonden.’ 
  Maar wat gaat er nu gebeuren met het 
muurtje van Opland, dat nog steeds ligt 
te verkommeren in de drukkerij onder het 
wakend oog van Janpeter van der Kamp? 
Niels Beugeling: ‘Een deel van het Opland-
muurtje in het Pop-up Pressmuseum expo-
seren lijkt mij een mooie link naar wat 
het Persmuseum nog meer is. Hoeder van 
belangrijk cultureel erfgoed. Het zou zelfs 
kunnen uitnodigen tot een crowdfunding-
actie om het benodigde geld voor de 
restauratie bijeen te brengen.’            

Han van Gessel

Marc van 
den Broek
Pagina 2 Wat doet die punt daar?
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‘IK HAD Australië wel gezien en 
speciaal Sydney. Vooral mijn erva-
ringen op de fiets in die stad waren 

niet om over naar huis te schrijven. Maar 
aan de andere kant waren die vijf Austra-
lische jaren voor mij en mijn partner Tim 
Dekkers een geweldige ervaring. En op 
journalistiek gebied hebben we daar goede 
dingen gedaan. Vooral ook het werken met 
televisie was voor mij nieuw en ik vond het 
boeiend. En het was natuurlijk leuk om een 
tijd in een raar land te wonen.’

Enthousiast als altijd vertelt Marc van den 
Broek – van 1984 tot 2005 bij de Volkskrant 
– in de personeelshal van het Academisch 
Medisch Centrum (AMC)  in Amsterdam 
Zuidoost, dat zijn uitstap naar Australië 
binnenkort toch nog effect heeft in de vorm 
van een reisgids.

Een reisgids. Waren er dan nog niet ge-
noeg reisgidsen voor Australië?

‘Ja, je hebt natuurlijk Lonely Planet en 
The Rough Guide, maar die zijn meer voor 
backpackers. En wat daarnaast aan reisgid-
sen bestaat, is allemaal vertaald. Tim en ik 
hebben een reisgids geschreven speciaal 
voor Nederlanders die voor een paar weken 
per auto of camper het land in willen. We 
noemen feitjes die juist voor Nederlanders 
interessant kunnen zijn. Dat zit in kleinig-
heden. Zo kunnen we de grootte van een 
park vergelijken met die van het Vondel-
park.’

Hoe kwamen jullie aan die opdracht?
‘Toen wij in 2005 naar Australië gingen, 

vroegen we uitgeverij Gottmer in Haarlem 
of we een stedengids konden schrijven over 
Sydney. Dat kon en het was eigenlijk onze 
enige vaste opdracht. Het was ook een heel 

goede manier om de stad te leren kennen. 
We beschreven niet alleen de verplichte 
nummers, maar we zochten ook verrassen-
de plekken. Ja, dat was een kwestie van de 
kranten lezen en oren en ogen goed open-
houden. We hadden ook als voordeel dat 
zowel Tim als ik  nogal bedreven schrijvers 
zijn, dankzij onze langdurige journalistieke 
ervaring.’

De stedengids viel goed bij de uitgever en 
daarop volgde het verzoek om een reisgids 
voor Nieuw-Zeeland. Die stelde het duo sa-
men op basis van een drie maanden lange 
vakantie op de fiets - fervente fietsers zijn 
ze allebei. Voor de aanvullingen gingen ze 
nog enkele keren terug.

Vervolgens kwam de vraag van Gottmer 
of Tim en Marc een bestaande reisgids 
voor Australië wilden bewerken. Nou nee, 
antwoordden de twee, dan schrijven we lie-
ver een geheel nieuwe gids.

‘Dat kon’, vertelt Marc van den Broek, 
‘omdat wij als Nederlandse journalisten op 
veel meer plekken zijn geweest dan de ge-
middelde Australiër. We hebben ook voor 
opdrachtgever RTL veel rondgereisd. Ja, 
we hebben die gids geschreven vanuit een 
soort journalistieke benadering. Voor onze 
gegevens luisterden en keken we veel naar 
radio en tv. Daardoor pikten we ook de dis-
cussie op om natuurgebieden aboriginal 
namen te geven. Het gebied rond Ayers 
Rock heet daarom tegenwoordig Uluru en 
dat rond de rotsformatie The Olgas heet nu 
Kata Tjuta.’

En de twee letten goed op het onderscheid 
tussen het zelfstandig naamwoord aborigi-
ne en het bijvoeglijk naamwoord aborigi-
nal, verzekert Marc ons desgevraagd.

‘Een leuke klus,’ merkt hij op, met het 
omslag in zijn handen – het binnenwerk van 

350 pagina’s volgt in november.  ‘Honderd-
vijftigduizend woorden was de opdracht, 
dat leek wel veel. Ik kon het schrijven erbij 
doen dankzij mijn deeltijdbaan hier in het 
AMC, drieënhalve dag per week.’

Hij doet er publiciteit en voorlichting. Hij 
schrijft voor een personeelsblad over inter-
ne ontwikkelingen, in een blad voor relaties 
over de wetenschap die in het AMC wordt 
bedreven, en voor een blad voor opleiders 
van studenten. Daarnaast doet hij voorlich-
ting. ‘Ik ben niet iemand die bij iedereen 
aan de deur klopt om het AMC te promo-
ten. Ik zal nooit een artikel opdringen bij 
een journalist om het per se in de krant te 
krijgen. Ik had als journalist een gloeiende 
hekel aan al die voorlichters die belden of 
het persbericht was aangekomen.’

Hoe ben je hier zo snel binnengekomen?
‘Tegen het einde van mijn verblijf in Au-

stralië maakte collega Suzanne Baart mij 
attent op de advertentie voor deze baan. 
Ze kenden me hier niet alleen uit de krant 
maar ook van de lezingencyclus De Ana-
tomische Les, die het AMC met de Volks-
krant jaarlijks organiseert, mede opgezet 
door wijlen collega Gerbrand Feenstra. Ik 
solliciteerde per Skype vanuit Sydney. En 
ik werd aangenomen. Ik kon meteen na te-
rugkeer beginnen. Ja, Suzanne Baart blijf 
ik eeuwig dankbaar.’ 

Houd je ook de ruzie bij  in de VU ?
‘Ik weet er niet meer van dan ik in de 

krant lees. We kijken hier met enig leed-
vermaak toe. Aan de andere kant hoop ik 
dat die wantoestanden hier niet zullen ge-
beuren. Ze zijn een ramp voor patiënten en 
personeel.’

Jacques de Jong

Marc van den Broek uw gids in Australië

Marc van den Broek in het AMC.                Foto Jacques de Jong

In 2005 stapten Marc van 
den Broek en zijn partner 
Tim Dekkers in het avon-
tuur. Ze vertrokken op de 
bonnefooi naar Australië om 
te zien of ze daar de jour-
nalistiek konden bedrijven. 
Dat lukte. Op grond van hun 
omzwervingen schreven ze 
voor uitgeverij Gottmer een 
reisgids voor de rondtrek-
kende Nederlander.
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Mailtje van onze 74-jarige oud-collega Wim 
Phylipsen uit Leek, Groningen:
‘Als iemand me vraagt of ik nog wel eens 
contact heb met de Volkskrant is mijn ant-
woord altijd: wel degelijk, via de e-mail 
krijg ik de Volksknar voor oud-redacteuren 
van de Volkskrant!’

De spijker op zijn kop. Rond het verschij-
nen van nummer 200 reageerden talrijke 
collega’s met complimenten en aanmoe-
digingen, allemaal redenen om zo lang 
mogelijk door te gaan.

Het vakblad Villamedia van de Neder-
landse Vereniging van Journalisten wijdde 
er zelfs een artikeltje aan – en terecht 
natuurlijk. Per slot is de Volksknar een 
uniek verschijnsel. Het is het enige blad in 
de kranten- en bladenwereld dat speciaal 
voor de oudgedienden in het leven is geroe-
pen. Hoewel dat min of meer per ongeluk 
gebeurde, destijds in april 2005.

Ter illustratie gebruikte Villamedia een 
pagina met tekeningetjes, die eigenlijk 
als zesde pagina voor nummer 200 had 
moeten dienen. Maar dat bleek zo’n groot 
bestand te worden dat we niet het risico 
wilden lopen dat de mailboxen van de 
abonnees op tilt zouden gaan. De afbeel-
ding gaat hierbij. Zie maar wie je herkent.

Tweehonderd nummers. Mijn verbazing 
kent geen grenzen. Intussen is het een 
mooie hobby geworden, mede dankzij 
collega Han van Gessel en allen van wie 
we steeds de hartelijke en belangeloze 
medewerking krijgen. Op die manier wordt 
het clubblad door iedereen gedragen.

Tot slot voor de volledigheid mijn 
banknummer 3328 13 398, ten name van 
J. de Jong Een tientje voor een heel jaar 
(inclusief lidmaatschap van het Genoot-
schap van Ouwe Knarren van de Vk). 

Het enthousiasme om bij te dragen is 
groot, opmerkelijk genoeg ook bij betrek-
kelijke buitenstaanders. Hartelijk dank. 
Mogen er nog enkelen volgen.

En dan is er ook weer de borrel don-
derdag 20 september, 16 uur in Scheltema. 
Toch ook een aangename traditie.

Jacques de Jong

Volksknar vermeld in vakblad Villamedia

Ruim vijftig Persgroep-man-
nen en -vrouwen stappen 8 
september op de racefiets voor 
het verrijden van de Tuur De-
cabooter Memorial in België. 
Het hoogtepunt voor de fiet-
sers ligt op de beruchte Muur 
van Geraardsbergen. En ver-
der belooft het ook weer een 
gezellige boel te worden.

De toer is genoemd naar de 
Vlaamse wielrenner Arthur De-
cabooter, die in mei dit jaar op 
zijn fiets een hartstilstand kreeg. 
Hij werd 75 jaar.

‘Na het wilde uitstapje van 
vorig jaar keren we terug – en 
ditmaal voorgoed – naar het 
succesparcours van 2010, dat 
minder kasseistroken bevat en 
minder gemene kuitenbijters’, 
melden de Volkskrant-regelaars 
Bert Wagendorp en Pieter Klok.

De start is zaterdag om 9.45 

uur in Zegelsem bij Afspanning 
In den Drijhaard. Van de Volks-
krant doen er ongeveer vijftien 
mee, van het AD tien. Vrijdag-
avond wordt een maaltijd met 
veel koolhydraten geserveerd 
door het culinaire topduo Janet 
(Opmaak) en haar even sportieve 
tweelingzus Ellen van Toor. 

Volgens Bert Wagendorp en 
Pieter Klok staat De Tuur De-
cabooter Memorial garant ‘voor 
onvergetelijke ervaringen en een 
nieuwe kijk op jezelf’.        JqJ

Persgroep gaat

de Muur op
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Nog een keer 
Gijs Zandbergen

Gijs Zandbergen in getekende vorm. Deze had hij 
bij zijn afscheid nog van ons te goed. De lezers 
ook trouwens, al was het alleen al om de hele 
serie van meer dan 125 portretjes bij te houden.

Eerbetoon bij afscheid Frank van Vree
Dinsdag 28 augustus nam Frank van Vree 
na twaalf jaar pionieren afscheid als foun-
ding father van de universitaire master-
opleidingen Journalistiek en Media aan de 
Universiteit van Amsterdam. Hij is sinds 1 
januari opgehemeld tot decaan van de fa-
culteit Geesteswetenschappen aan de UvA, 
en die twee functies kan niemand combi-
neren. Zeker niet in deze woelige tijd van 
bezuinigen en desondanks het bewaken 
van het cultureel erfgoed.

Frank van Vree was sinds jaar en dag een 
baken in al het rumoer bij de Volkskrant. 
Hij kwam bij de krant via zijn boekrecen-
sies voor Folio/Cicero, gevat in cultuurhis-
torische wegwijzers. In 1996 schreef hij 
het alom geprezen boek over de gerucht-
makende historie van de krant in de jaren 
zestig en zeventig: De metamorfose van 
een dagblad - Een journalistieke geschie-
denis van de Volkskrant. Sindsdien is hij 
altijd steun en toeverlaat van Pieter Broer-
tjes geweest.

Het eerbetoon aan zijn adres vond plaats 
in een passende ambiance: de historische 
Doelenzaal van de universiteitsbiblio-
theek. Want doelen had hij (niet in de oud-
Amsterdamse zin). Zijn grootste doel was 
(met enthousiaste steun van rector Sybold 
Noorda) de Universiteit van Amsterdam te 
helpen aan een volwaardige universitaire 

opleiding Journalistiek en Me-
dia met een stevige basis in de 
beroepspraktijk. Amsterdam 
moest concurreren met Rot-
terdam (PDOJ) en Groningen 
(Harry Lockefeer).

De start was in het jaar 2000. 
Uitgangspunt was: we zijn een 
academische opleiding, maar 
uiteindelijk tellen de ambach-
telijke vaardigheden in de 
beroepspraktijk een essenti-
ele rol. De Volkskrant deed 
volop mee. Pieter Broertjes in 
zijn afscheidstoespraak: ‘Het 
ging om het oppompen van de 
kwaliteit van de Nederlandse 
journalistiek. Denken en doen 
gaan meestal apart, maar Frank 
deed het allebei.’

Enkele Volkskrant-journalisten hebben 
sindsdien hun gewaardeerde medewerking 
aan de opleiding verleend. Mirjam Pren-
ger is zelfs blijven hangen als medecoör-
dinator en Bas Broekhuizen is sinds kort 
aan de vaste staf toegevoegd. Bert Vuijsje 
(70) is nog altijd in touw. Hij verzorgt dit 
studieseizoen voor de elfde keer de cursus 
journalistieke praktijk, zoals interview en 
reportage.

Bert had in zijn afscheidstoespraak nog 

een eigen diagnose: het dubbele Z-syn-
droom. ‘Komt veel voor bij journalisten, 
maar ook bij hoogleraren.’ De dubbele Z 
staat bij Bert voor: Zelffelicitatie en Zelf-
overschatting. Je kunt er nog gebrek aan 
Zelfrefl ectie aan toevoegen. 

Hij had bewondering voor wat Frank 
van Vree met zijn staf in twaalf jaar had 
bereikt. ‘We zijn niet de beste opleiding 
volgens onszelf, maar vooral volgens de 
beroepspraktijk. Uiteindelijk gaat het er 
toch om het vak te leren.’           

Han van Gessel

Frank van Vree.                          Foto Jacques de Jong

Volkskrant zet de puntjes op de i
DE tijden van weleer leken afgelopen 

zaterdag wel aangebroken. Een pak 
vernieuwde Volkskrant viel met een doffe 
dreun door de brievenbus, zo dik alsof het 
woord crisis nooit is gevallen. 

De vernieuwing was de week tevoren 
al ingeleid. Tot opluchting van vele ouwe 
knarren was de gekleurde achtergrond 
bij de vaste columns achterwege gelaten. 
Gewoon zwart op wit, lekker leesbaar 
zonder bril. ‘Hadden ze dat niet meteen 
kunnen bedenken’, luidde een spontaan 
commentaar.

Desgevraagd lichtte art director Kees 
Jeremiasse toe: ‘Het gaat om een kleine 
opfrissing. Na tweeënhalf jaar op tabloid 
ontstaan er als vanzelf nieuwe inzichten. 
En door de wens om de indeling van de 
zaterdagkrant te herzien, was het een 
logisch moment. Trefwoorden: meer wit 
en rust, betere navigatie.’

Ha gelukkig, verzuchtte de doorde-
weekse lezer. En hij kon zich verlustigen 
in een  bepaald sjieke opmaak met zoveel 
wit dat een uitgever uit vroeger jaren zich 
zou afvragen hoeveel advertenties hij 
daarop kwijt zou kunnen. Maar wel ‘een 
prettiger leeservaring’, hoopte hoofdre-
dacteur Philippe Remarque begeleidend.

Het beginsel leek geheel verlaten in het 

pakket krant dat zaterdag (in de woorden 
van Remarque) ‘te water werd gelaten’. 
Alleen de voorpagina al leek een kleur-
rijke kermis met uitsluitend aankondi-
gingen en een nietige column van Grün-
berg tegen toch weer zo’n groengrijze 
achtergrond. Binnenin zag Wagendorps 
column er fris uit met nieuwe foto en een 
strea mer die de tekst geheel doormidden 
hakte. Vervolgens op pagina 2 veel pep-
talk over de nieuwe indeling van de krant. 

In Nieuws en Achtergrond minder wit 
dan je zou verwachten na de kranten eer-
der die week. De nieuwe bijlage Vonk  
(met veel diepgang) waagde zich aan een 
experiment om zeven alinea’s op een hele 
pagina onder te brengen, met veel wit 
en weinig samenhang. In de rest van de 
bijlagen blijkt ook het achtergrondkleurtje 
nog populair – en storend.

Zo kwamen we aan Volkskrant Maga-
zine al niet meer toe. Een vluchtig door-
bladeren gaf de indruk dat het aan ons, 
sobere ouweknarren, grotendeels voorbij-
gaat.

Hoogst intrigerend blijft de vraag wat 
die punt doet in de kop van de bijlagen 
Wetenschap. , Boeken., en Reizen. Die 
punt lijkt echt revolutionair. Of niet?

Jacques de Jong


