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Uitmeten
EEN metalen liniaal, cicerolat geheten, rood vet potlood, een 

ietwat smoezelig doekje en een rekenschijf. Dit alles kreeg 
ik van chef Foto Piet van der Vliet uitgereikt. Een beetje alsof het 
hier gereedschap voor een geheim genootschap betrof.

Vooral de rekenschijf was indrukwekkend Het leek me niet 
onmogelijk er je ascendant mee te berekenen. Wij hadden niet 
meer nodig dan de twee buitenste ringen om er de verkleinings-
factor van een foto mee te bepalen.  Dit vooral ten behoeve van 
de opmaakredactie. Die kon dan door middel van een voet (een 
op maat gezaagd stuk lood) alvast de ruimte reserveren die later 
door de foto zou worden ingenomen. 

Een gemakkelijker hulpmiddel vond ik zelf altijd het doekje. 
Foto’s werden afgetekend met het rode potlood. Ingeval een foto 

nogmaals gepubliceerd moest worden, 
maar met een andere uitsnede, dan moest 
de rode markering weggepoetst met dat, 
liefst beetje vettige, lapje. 

 Verder waren er nog de telefoto-ontvan-
gers, apparaten met het gewicht en de af-
meting van een gasfornuis. Lichtgevoelig 
papier werd met behulp van tandraderen 
en v-snaren door een ontwikkel- en een 

fixeerbad geleid. Het daadwerkelijk versturen van de foto’s ging 
via een telefoonlijn. Een piepsignaal werd, afhankelijk van de 
toonhoogte, omgezet naar een feller of minder fel lichtbundeltje. 
Lijn voor lijn ontstond op deze manier de foto. 

Deze methode kende uiteraard ook storingen, meestal in de 
vorm van een horizontale zwarte streep. Als die zich aan de bo-
ven- of onderkant van de afbeelding voordeed, was het gewoon 
een kwestie van de juiste uitsnede maken.

Problematischer was het wanneer de lijn in het midden zat en 
er domweg door tijdgebrek geen herhaling verzocht kon wor-
den. Dat vereiste een beetje lef: een metalen cicerolat die als rei 
dienst kon doen en een vlijmscherp mesje. Twee ferme halen en 
de streep was er tussenuit gesneden. Resultaat: twee halve foto’s. 
Omdraaien, stukje plakband, raster erover en niemand die het 
verder zag. 

Gerry van den Berg

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 6: de rekenschijf

Sinds het verschijnen van zijn boek 
‘1600 Pennsylvania Avenue’  is collega 
Paul Brill op radio en tv een geliefde 
Amerika-commentator. 
In die functie was hij ook op woens-
dag 7 november te zien in 1-Vandaag 
bij Bas van Werven, met zijn reactie 
op de uitslag van de Amerikaanse 
verkiezingen.

De Amerikaanse verkiezingen moeten 
voor de redactie een lang maar spannend 
nachtje zijn geweest. De papieren krant 
kon met geen mogelijkheid de uitslag 
van de verkiezingen brengen. Daarvoor 
werd het te laat.

De redactie besloot daarom met een 
actuele digitale editie te komen, de com-
plete krant dus via internet, met aange-
paste pagina’s. Hoofdredacteur Philippe 
Remarque kondigde de ingreep  aan in 
een briefje aan de abonnees..

Een knap staaltje. Want de fervente 
lezer die de Volkskrant op zijn iPad op-
haalde toen de papieren krant al in de 
bus lag, trof maar liefst vijf geactuali-
seerde  pagina’s aan, met ‘Obama wint’ 
op de voorpagina. De papieren krant 
kon niet verder komen dan het nietszeg-
gende ‘Amerika heeft gekozen’.

Digitaal op pagina 2 een verhaal van 
buitenlandredacteur Bert Lanting met 
het nieuwsverhaal. Op pagina 3 een ana-
lyse van correspondenet Arie Elshout, 
die op de 5 ook een actuele reportage 
had. Op pagina 4 een achtergrondverhaal 
van Diederik van Hoogstraten. Onderop 
de 4 en de 5 een rondvraag door Anna 
van den Breemer en Laura de Jong, die 

allerlei Nederlandse Amerika-deskundigen 
uit hun bed hadden gebeld of gemaild.

Een mooi voorbeeld van ouderwetse heet-
van-de-naald-journalistiek. De oude rotten 
moeten kunnen meevoelen hoe de redactie 
die nacht heeft doorgehaald. 

En dankbare kost voor de iPad-bezitters, 
die toch een actuele krant konden binnen-
halen.            JqJ

Digitale krant in de pas met Obama
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Heb je wel even tijd om deze vragen te 
beantwoorden? Wat doe je op dit eigen-
ste moment?

‘Natuurlijk heb ik even tijd. Ik zit een 
beetje op de gitaar te pielen. Ik wil eigen-
lijk een stukje hardlopen, maar het regent 
en waait. Regen vind ik niet zo erg, maar 
wind wel.’

Waar ben je officieel ingedeeld op de re-
dactie?

‘Bij Economie. Ik ben geen econoom, 
maar ben meer of meer toevallig in dat 
aandachtsgebied gerold. In 1973 begon ik 
stukkies te schrijven voor de Alkmaarsche 
Courant, later verhuisde ik naar Dagblad 
Kennemerland, waar ik de bedrijvenporte-
feuille kreeg toen net de grote ontmantel-
ing van de Nederlandse industrie begon: 
Hoogovens, Van Gelder en Stork. Daar heb 
ik veel van opgestoken, net als overigens 
van de andere dingen die je daar deed: ge-
meenteraden, sport, kunst en misdaad.’

Elke dag de financiële rubriek De Kwes-
tie. Waar haal je je onderwerpen van-
daan?

‘Dat weet ik zelf niet, maar ik heb er geen 
moeite mee. Meestal heb ik elke dag wel 
twee of drie ideeën. Voor een deel komt het 
omdat ik al zo lang economie doe. Ik herken 
in actuele onderwerpen vaak vergelijkbare 
gebeurtenissen uit het verleden. 

‘Daarnaast heb ik een bijzondere hekel 
aan de politiek-correcte massahysterie die 
tegenwoordig zo vaak in de journalistiek 
voorkomt, zoals Frits Wester die met ‘as-
tronomisch koopkrachtverlies’ schermt 
naar aanleiding van de plannen van het 
kabinet. 

‘De derde reden is dat ik een bèta-jour-

nalist ben. Ik onderbouw graag mijn betoog 
met sommetjes.’

Heb je zoveel parate kennis, of zit je de 
hele dag te googelen?

‘Ik ben tamelijk breed georiënteerd. Van 
jongsaf aan ben ik wel een aardrijkskunde- 
en geschiedenisfreak geweest. Ik ben altijd 
gek geweest op sport en ook op muziek en 
film. Maar ik was ook goed in bètavakken: 
wiskunde, natuurkunde, boekhouden en 
statistiek. Economie heb ik pas later aange-
leerd.’

Elke week de necrologie van een op-
merkelijke dode. Is dat een hobby van je?

‘Hobby lijkt mij niet het goede woord. 
Het is eerder fascinatie voor hoe mensen 
hebben geleefd in een voorbije periode. 
Wij hebben qua necrologieën in Neder-
land geen grote traditie zoals de Engelse en 
Amerikaanse kranten, die er elke dag één, 
soms wel twee pagina’s voor uittrekken. 
Peter Brusse is er ooit bij de Volkskrant mee 
begonnen in een poging zoiets te creëren 
als die beroemde obituary-pagina’s van de 
Britse kranten. Zover is het nooit gekomen, 
want juist op dat moment besloten kranten 
zich in de beperkte ruimte vooral op jonge 
lezers te gaan richten. 

‘De huidige Volkskrant-lezers stellen die 
necrologieën heel erg op prijs. Vaak zijn 
het namen die ze zelf al vergeten waren. 
Leefde die nog? Soms zijn de reacties zelfs 
heel emotioneel. 

‘Ik steek er vrij veel tijd in, want ik wil niet 
alleen een archiefmap opengooien, maar 
zoek altijd contact met collega’s, vrienden 
en familie om er iets aan toe te voegen wat 
nog niet bekend is en vooral om wat in het 
verleden is geschreven, te checken.’ 

Nu en dan ook nog een internationaal 
golftoernooi. Is dat niet oneigenlijk? Kun 
je zelf golfen? Heb je er wel tijd voor? 
Kost toch een heel dagdeel per keer.

‘Oneigenlijk vind ik het niet. Je bent nu 
eenmaal journalist. Toen ik correspondent 
in Engeland was, ben ik zelf golf gaan spe-
len, omdat ik vrienden kreeg die het spel 
beoefenden. In 2000 was er een major in 
St. Andrews met Tiger Woods. Hij won met 
overmacht. Golf werd dankzij hem mondi-
aal ineens een grote sport. Ik was daarbij 
en heb de sportredactie toen voorgesteld er 
ook een stuk van te maken. Niemand deed 
op dat moment nog golf, dus toen heb ik 
het maar opgepakt. 

‘En omdat de Nederlanders weinig pres-
teren, komt het maar een paar keer per jaar 
in de krant. Nee, zelf speel ik bijna nooit 
meer. Een of twee keer per jaar. Geen tijd, 
moet ik erkennen. Het is een nogal tijdsin-
tensieve bezigheid.’

Je moet ontzettend snel kunnen tikken. 
Hoe heb je dat geleerd?

‘Snel tikken niet. Ik haalde maar net het 
minimum aantal aanslagen voor typedi-
ploma A en doe het nog altijd met twee 
vingers. 

‘Het is meer een kwestie van snel analy-
seren, dus weten welke boodschap je wilt 
brengen en hoe je de aandacht van de lezers 
moet krijgen. Ik zet ook zelf altijd een sug-
gestiekop boven mijn verhaal. 

‘Als ik in Den Haag een interview heb en 
ik rijd terug naar Amsterdam, zit in mijn 
hoofd al het hele stuk met kop en staart en 
ik tik het in een half uur uit zonder mijn 
aantekeningen te hoeven raadplegen. Maar 
als ik het twee dagen laat liggen, kost het 
mij meteen vele uren.’

Er gaat bijna geen dag voorbij of er staat wel een 
stuk van Peter de Waard in de krant. Vaak over 
economie, waarvoor hij ook de dagelijkse rubriek 
De Kwestie schrijft. Elke week de necrologie van 
een bijzondere overledene. Als het zo uitkomt ook 
nog het verslag van een golftoernooi. En soms al-
lemaal tegelijk. Hoe doet hij dat?
Jacques de Jong legde hem die vraag voor.

Diepgravende 
veelschrijver
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HET mailadres van Angela de Vrede (geef-ons-de-
vrede@planet.nl) heeft minder met kerst te maken dan 
met de omstandigheid dat zij typisch een kind van de ja-

ren zeventig is, van de hippies en ban-de-bom. Van 1981 tot 2001 
verluchtte zij de bijlagen Wetenschap, Cicero en Traject met eigen-
zinnige tekeningen bij de meest onmogelijke onderwerpen. Haar 
moeilijkste: een wetenschappelijk experiment met bolletjes in een 
rechthoekige bak, die na een aantal omwentelingen allemaal in 
rechte rijen kwamen te liggen. Zo wonderlijk dat Angela er alleen 
een tovenaar bij wist te tekenen.
Bij Wetenschap kwam zij binnen dank zij Ineke Jungschleger, 

die bezig was met een verhaal over Spawater. Een zus van 
Ineke had bij Angela op de middelbare school gezeten en 
langs die weg volgde de vraag of Angela een illustratie bij 
het Spawater wist te bedenken. Dat wist zij: een tekening 
waarbij de waterdruppels over heel de pagina spatten.
‘Lucy Prijs, vormgeefster van de bewuste pagina vond 

het prachtig. Dat was iets anders dan het plakken van een 
afgepaste tekening in een rechthoekig kader. Zij stond he-
lemaal open voor mijn aanpak.’

In café Scheltema wil Angela er graag over vertellen. Ze kijkt 
met plezier terug op die tijd. ‘Ik kreeg bij de Volkskrant meer 
ruimte dan ik gewend was. Ik kwam uit de wereld van de 
kinderboeken en het natuurtekenen, allemaal leuk, maar 
daar moest je alleen maar tekenen wat de klant vroeg. Ik 
kon geen distel tekenen als ze een tulp wilden.
‘De Volkskrant vroeg een heel ander soort tekeningen, 

volwassener. Wetenschappelijke onderwerpen kreeg ik 
aangedragen, en dat was spannend. Ik moest  een hele 
draai maken. Via het bedenken van metaforen en 
vergelijkingen kwam ik tot heel ander werk dan 
ik gewend was.
‘Spannend was het ook, omdat het altijd op de 

laatste minuut ging. De redactie belde me op, 
dan kreeg ik mijn oor vol geluld en dan moest 
ik er binnen de kortste keren wat van maken. 
En als het snel moet, komt er bij mij ook 
snel iets boven. Ik hield ook altijd reke-
ning met het formaat van een pagina, 
hoe de tekst liep bijvoorbeeld.
‘En bij de krant waren ze altijd zo lief. 

Ze accepteerden alles van me. Zelfs mijn 
slechtste tekening, die ik in een minder goede 
bui in elkaar geflanst had. Ja, ik heb honderden 
tekeningen voor de krant gemaakt,  gemiddeld een 
per twee, drie weken.’

Ze had, vers van de Maastrichtse academie, al bij het grote re-
clamebureau Prad gewerkt als vaste illustrator, maar bij de Volks-
krant brak haar bekendheid door.
‘Jazeker! Die krant fungeerde voor mij, zoals tegenwoordig een 

website. Acquisitie is toch al niet mijn sterkste kant en in de krant 
zag iedereen mijn werk. Daar heb ik heel goede opdrachtgevers 
aan overgehouden, zoals Océ Van der Grinten, de Gasunie met 
hun jaarverslagen en uitgever Wolters Noordhoff met een wiskun-
deboek. Dat gebeurde via vormgevers die mijn grapjes wel leuk 

vonden. Ik ben een dromer, heb een rijke fantasie. Soms kan 
ik er zelf geen touw aan vastknopen. Ik kan heel rare dingen 
verzinnen en tekenen.’ 
Dat was te zien in de krant, grote, soms bijna absurdisti-

sche tekeningen waar figuren, vlakken en objecten allemaal 
door en in elkaar getekend zijn. En het vakmanschap druipt 
ervan af. Op de site angeladevrede.nl zijn er nog enkele te 
zien.
Een van haar merkwaardigheden was om gezichten weg 

te laten – de Grieken hebben al genoeg gezichten getekend, 
vindt ze. In de tijd van de kinderboeken en de natuur ging 
ze een vierkantje gebruiken waarmee ze soms onderdelen 

uit haar tekeningen afdekte of juist extra aandacht gaf. Het 
werd een soort handelsmerk. Angela: ‘Wat in zo’n vierkantje 

stond, viel op. Dan tekende ik in een bloem een uitvergrote rups. 
Ik smokkelde al eerder druppels en schaduwen in mijn natuur-

tekeningen. Dat was niet gebruikelijk. Ik deed het ook om 
zelf op te vallen: dat ze zeiden wat is dat voor een gekke 
meid.’
Ze wil zichzelf geen kunstenaar noemen, ze voelt zich een 
ambachtsvrouw. ‘Dan hoef je niet aan zulke hoge ver-

wachtingen te voldoen. Ik beleef liever plezier aan 
het pure tekenen, wars van verkoop of commercie. 
En dat vindt iemand mooi of niet mooi. That’s it.’
Haar voorkeur ligt bij de aquarel? ‘Jazeker! Maar 

bij wijze van straf ben ik mezelf nu ook aan het be-
kwamen in het schilderen met acrylverf op groot 

formaat. Ik ben nu net zo ver dat er een eigen 
stijl uit komt.’

In 2001 verdween zij van de Volkskrant-pa-
gina’s, bijna ongemerkt, evenals haar col-
lega’s Poeka Veldman en Sylvia Weve. 
Angela: ‘Nee, daar ben ik niet gefrus-

treerd van. Natuurlijk moeten er jonge mensen 
aan de bak komen, zo gaat het nu eenmaal. En ik 

ben er trots op en dankbaar dat ik twintig jaar voor 
de krant heb mogen werken.’

Jacques de Jong

Angela de Vrede:

‘Voor de krant
moest ik een hele
draai maken’Foto Jacques de Jong. 

Illustratie Angela de Vrede, zelfportret.

Allerlei illustratoren hebben de krant in de loop der ja-
ren met hun tekeningen een mooier aanzien gegeven. 
Voor henzelf was het vaak ook een podium. In een 
korte serie laten we er een aantal aan het woord.
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Oud-muziekredacteur Roland de Beer 
heeft  de Pierre Bayle-prijs 2012 gekregen 
in de categorie klassieke muziek. De Pierre 
Bayle-prijzen voor kunst- en cultuurkritiek 
worden elke twee jaar alternerend toege-
kend aan critici in een specifieke kunstdis-
cipline en aan algemene cultuurcritici.

Hiermee wil de Pierre Bayle Stichting 
het belang benadrukken van zowel een 
gedegen en vernieuwende kritiek binnen 
afzonderlijke kunstdomeinen, als van een 
algemeen-wijsgerige en kritisch-weten-
schappelijke analyse van cultuur in brede 

zin. Voor deze prijzen komen critici in aan-
merking die stelselmatig, op literair niveau, 
en gedurende vele jaren met hun kritieken 
gezag hebben afgedwongen. Aan de prijs 
is een bedrag van 3500 euro verbonden. 
De prijs wordt eind november uitgereikt in 
Rotterdam.

De jury muziekkritiek karakteriseert Ro-
land de Beer als een gezaghebbend en 
onafhankelijk criticus, een hartstochtelijk 
luisteraar en een voortreffelijk stilist. Hij 
beoefent alle genres van de muziekjour-
nalistiek met dezelfde inzet en hetzelfde 
vakmanschap; van recensie tot portret, van 

werkkritiek tot concertrecensie. Keer op 
keer slaagt hij erin een eenmalige muzikale 
ervaring op een eenmalige wijze te ver-
woorden. Met zijn beeldende en vrijmoedi-
ge manier van schrijven scherpt hij het oor-
deel van grote groepen muziekliefhebbers 
en stimuleert hij hiermee het muziekleven 
en de concertpraktijk, oordeelt de jury.

De Pierre Bayle Stichting streeft naar 
bevordering van cultuurfilosofische reflec-
tie in het algemeen en stimulering van het 
intellectuele klimaat in Rotterdam in het 
bijzonder. Pierre Bayle was een Franse cul-
tuurfilosoof.

We komen nog nader terug op de prijs 
voor Roland de Beer.

Pierre Bayleprijs voor Roland de Beer

Hans Moleman, de 
laatste acht jaar corres-
pondent voor de Volks-
krant in China, is deze 
maand begonnen als 
algemeen verslaggever 
bij De Morgen in Bel-
gië, onderdeel van de 
Persgroep. Hij is, terug 
uit Sjanghai, in Maas-

tricht gaan wonen.
Hij heeft ruim 25 jaar 

voor de Volkskrant 
gewerkt, eerst  in 1986 
als verslaggever op de 
sociaal-economische 
redactie. Daarna als 
algemeen verslaggever 
Binnenland, later ging 
hij ook op reportage in 

het buitenland. In 1997 
vertrok hij met zijn 
vrouw Petra Quaed-
vlieg naar Johannes-
burg. Daar werd hun 
dochter Maxine gebo-
ren. 

Van 2004 tot en-
kele maanden geleden 
werkte hij in China. 

In Brussel komt Hans 
ook Frank van Zijl 
tegen, die vanaf de 
Volkskrant-redactie is 
ingezet op de redactie 
van De Morgen.

We gaan binnenkort 
nog nader in op de 
avonturen van Hans 
Moleman.

Hans Moleman over naar De Morgen in België

Voormalig redacteur Buitenland en verslaggever Fred de Vries (nu freelancer in Zuid-
Afrika) heeft zaterdag 10 november met co-auteur Eric Brus hun boek ‘Gehavende stad’ 
gepresenteerd. Het gebeurde bij boekhandel Selexyz/Donner in het centrum van Rot-
terdam.  De twee auteurs – geboren Rotterdammers – beschrijven vijftig jaar muziek 
en literatuur in Rotterdam, van 1960 tot nu. ‘Tout Rotterdam’ was bij de presentatie 
aanwezig, ook al omdat tegelijk het boek ‘Rotterdam’ werd gepresenteerd waarin allerlei 
Rotterdamse schrijvers en dichters worden behandeld. Fred de Vries signaleerde tijdens 
de presentatie dat Rotterdammers nogal tegenstrijdig over hun stad denken. Fred pleitte 
ervoor dat ze vaker hun trots op de stad moeten etaleren. 
‘Gehavende stad ‘ is zijn derde boek dit jaar. Eerder verscheen ‘Afrikaners, een volk op 
drift’, gevolgd door de vertaling in het Afrikaans. Dit boek werd zowel in NRC Handels-
blad als in de Volkskrant hoog gewaardeerd.              Foto Jacques de Jong

Rotterdamse cultuur in de etalage

Hans Moleman

Negentig jaar is Gerard van den Boomen 
en opnieuw is er onlangs een boekje van 
hem verschenen: Van heinde en ver. Op 
een luchtige manier beschrijft hij daarin 
een handvol reizen die hij maakte voor de 
Volkskrant en voor het weekblad De Nieu-
we Linie, waarvan hij hoofdredacteur was. 
Ook enkele vakanties zijn in de bundel be-
schreven.

Hij bezocht grafheuvels in Noord-Bra-
bant, maar hij stond ook op de Chinese 
Muur en hij stapte boven de poolcirkel van 
een bloedwarme sauna in een ijskoude ri-
vier.

Hij vatte zijn herinneringen in de vorm 
van haibun, korte persoonlijke reisimpres-
sies met drieregelige gedichtjes ertussen in 
de vorm van haiku’s. Van die laatste had hij 
al eerder een boekje laten verschijnen.

Zo dicht hij bij de sauna:
Naakt in vrieswater/benoorden de pool-

cirkel/ontvlucht ik de hel.
Achtereenvolgens vijf, zeven en vijf let-

tergrepen, een haiku.
Gerard van den Boomen begon na de oor-

log bij de Volkskrant. In de jaren zestig en 
zeventig was hij hoofdredacteur van het 
katholieke weekblad De Nieuwe Linie, dat 
onder zijn leiding een kritische toon aan-
sloeg tegen Rome.

Gerard v.d. Boomen
komt met bundel
reisverhalen


