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Sint Salaria
Op vrijdag was het Sint Salaria. Voor grafici en ander tech-

nisch personeel elke week; voor journalisten en administra-
tief personeel de laatste vrijdag van de maand.

Dan kwam in de loop van de middag kassier Groenendaal de 
redactie op met een schoenendoos vol zakjes van grauwwit, 
transparant papier (voor de kenners pergamijn), waarin de lonen 
zaten. De loonzakjes dus. 

Tot begin jaren zeventig kregen we ons salaris niet op een bank-
rekening, maar in baar geld. We hadden lang niet allemaal een 
bank- of girorekening en betaalpasjes bestonden niet. 

Groenendaal (George heette hij, maar dat wist niemand) zag er 
echt uit als een boekhouder: tweed jasje, stropdas, grijze broek en 
bruine schoenen met spekzolen. Een reuze sympathieke man en 
de zachtaardigheid zelve. 

Maar één keer is hij blind van woede geweest. 
Dat was toen hij werd overvallen en beroofd. 

Het gebeurde op een vrijdagavond toen hij 
met de loonzakjes voor de nachtploeg 
van zetterij en drukkerij de Wibaut-
straat overstak. Hij verzette zich fel, 
maar de rovers vluchtten met de buit.

Vanaf toen werd de girale betaling ingevoerd. Maar talrijke 
redacteuren wilden dat niet. Hun vrouwen hoefden via de giro-af-
schriften niet aan de weet te komen hoeveel zij verdienden. Met 
het oog op hun drankconsumptie droegen zij thuis kennelijk maar 
een beperkt deel van hun salaris af.

Erwin Horwitz, vroeger onze redactie-administrateur, herinnert 
zich een pijnlijk voorval. Rond Kerstmis kregen alle Volkskrant-
medewerkers een gratificatie. Voor gehuwden 100 gulden en voor 
ieder kind 5 gulden erbij. Ongehuwden 50 gulden. Op de admini-
stratie werkte een meisje dat 55 gulden kreeg. 

Hoewel Groenendaal haar uiterst discreet het briefje voor ont-
vangst liet tekenen, had een uitgeslapen collega het door. ‘Verrek, 
dus je hebt een kind’, riep hij, veel te luid. 

Victor Lebesque  

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 15: het loonzakje

Persgroep fietst voor Artsen
‘Als ik maar lachend op de foto kom’, stelt 
Pieter Evelein (1962) als voorwaarde. 
Het past in zijn beleid van promotie 
voor de Tour for Life, waaraan een 
groep fietsers van De Persgroep – en de 
Volkskrant in het bijzonder – van 1 tot 
8 september meedoet. Dertienhonderd 
kilometer vanuit Italië naar de Cauberg 
in Valkenburg.

De lach kost hem weinig moeite. Zijn 
hele betoog is van een aanstekelijk en-
thousiasme. Pieter is eindredacteur bij de 
Volkskrant, dolgelukkig dat hij daar werkt, 
enthousiast over de krant. En even en-
thousiast over zijn grootste hobby, fietsen. 
Vanaf zijn zeventiende reed hij als junior 
en amateur mee in talrijke koersen, tiental-
len bekers vielen hem ten deel. Sinds kort 
is hij weer te vinden in wedstrijden van 
masters. Afgetraind lijf, geen grammetje 
vet, zo te zien.

Met energie stort hij zich op de organisa-
tie van de Tour for Life. Niet zomaar een 
fietstocht, maar een loodzware toer over de 
Alpen, door de Jura, de Vogezen en de Ar-
dennen. Maar tevens een fietstocht met een 
ideëel doel: geld bijeenbrengen voor Art-
sen zonder Grenzen. Minstens 15 duizend 

euro vragen de Artsen voor de deelname 
van een ploeg. Pieter mikt op 25 duizend 
euro voor de deelname van De Persgroep. 
Hij vindt het prachtig samen met Marke-
ting en Sales te proberen dat geld bij elkaar 
te sprokkelen bij bedrijven, particulieren, 

vrienden, collega’s en oud-collega’s.
‘Marketing en Sales was meteen razend 

enthousiast over dit project’, weet Pieter te 
melden. 

Zie verder pagina 2

Pieter Evelein voor een wand met tekeningen van Peter de Wit.          Foto Jacques de Jong
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‘Dit is een typisch Persgroep-project 
waarmee wij ons van andere kranten kun-
nen onderscheiden.

 ‘Ik hoop eigenlijk dat ook onze gefortu-
neerde ouderen hun steentje bijdragen,’ laat 
hij zich grijnzend ontvallen, zich bewust 
van de gevoeligheid bij sommige pensio-
nado’s in deze crisistijd. Niettemin leent 
de Volksknar zich graag voor zijn promo-
tie. Niet alleen om het fietsen, ook voor het 
goede doel.

Met Robert Giebels (Haagse redactie) 
doet Pieter de organisatie. ‘Robert was be-
kend met de Tour for Life. Hij vroeg of het 
iets voor De Persgroep zou zijn. Dus ik ben 
meteen gaan lobbyen om me heen. Als ik 
fietsactiviteiten kan promoten, doe ik dat 
graag.’

Bert Wagendorp en Pieter wierpen zich op 
als ploegleiders. Robert Giebels doet mee 
in de organisatie. Behalve de initiatiefne-
mers rijden van de Volkskrant mee Michael 
Persson, Pieter Klok en Madelon Meester. 
Madelon introduceerde Ilva van der Gragt 
als gastrenster. Van het AD doet een beeld-
redacteur mee en van de Belgen ook drie 
man, van de drukkerij in Lokeren. ‘Nee, 
jammer genoeg niemand van Het Parool 
of Trouw. We rijden – ook leuk! – herken-
baar in eigen shirts van De Persgroep. We 
hebben al geld toegezegd gekregen voor de 
kleding en het vervoer.’

In totaal rijden er in deze vijfde aflevering 
van de Tour for Life negenhonderd fietsers 
mee, in verschillende groepen.

Een belangrijk punt voor de organisatoren 
is de sponsoring. ‘Vijftienduizend euro is 
veel geld’, vindt ook Pieter Evelein. ‘Bert, 
Robert en ik hebben inmiddels gesproken 
met een kennis van iemand bij Marketing, 
die verstand heeft van crowdfunding. Zelf 
ken ik iemand die veel werk verzet voor 
de Blanco-wielerploeg. Dus we verzinnen 
nu allerlei acties om geld op te halen bij 

bedrijven zowel als bij particulieren. Zo 
denken we bijvoorbeeld aan een loterij met 
naast allerlei aardige prijzen misschien ook 
een fiets-clinic met tips voor het rijden op 
een racefiets, of een dagje optrekken met 
de Blanco-ploeg.

‘We gaan ook een pagina maken in de 
krant met daarop de route, wie er meedoen, 
voorlichting van Artsen zonder Grenzen, 
en de namen van de sponsors. Nu hoop ik 
dat ook Het Parool en Trouw en de andere 
kranten van De Persgroep die pagina wil-
len plaatsen.

‘Verder openen we een eigen website, ge-
koppeld aan de site van de Volkskrant  – en 
hopelijk ook aan de sites van de andere 
Persgroep-kranten. Daarop komt informatie 
over het project, maar er is ook ruimte voor 
verhalen van deelnemende bedrijven.’

Heb je wel tijd voor al die dingen naast je 
werk?, lijkt een logische vraag. Als eind-
redacteur werkt Pieter drie dagen van ’s 
middags vier tot ’s avonds elf uur, en twee 
dagen overdag met flexibele uren. Hij kan 
er ook nog bij blijven fietsen, meldt hij op-
gewekt.

Andere logische vraag: Jullie rijden ge-
woon op bruine boterhammen met kaas? 
‘Absoluut’, is zijn stellige antwoord.

‘O ja, en wat ik helemaal leuk zou vin-
den is als Christian van Thillo zelf mee zou 
rijden, als hoogste baas van De Persgroep. 
Dat zou toch geweldig zijn, als je deze 
zware, sportieve activiteit samen met je 
hoogste baas kunt doen. Hij is zelf een fa-
natieke fietser. Maar hij wist nog niet of hij 
mee zou kunnen. Hij kan zich nog steeds 
opgeven.’                       Jacques de Jong

Vervolg van pagina  1

Geheel links Robert Giebels, geheel rechts Pieter Klok, allebei deelnemers aan de Tour 
for Life. Midden: Sander Heijne en Wouter Keuning. Ze zijn aan de koffie tijdens de Hel 
van Waarland in juni 2011. Van links af drie generaties Vk-shirts.      Foto Jacques de Jong

Jeroen Trommelen presenteert Gowtu
Hiernaast Jeroen Trommelen tijdens de presentatie van zijn 
boek ’Gowtu. Klopjacht op het Surinaamse goud’.

In een volle zaal van het gebouw van de Vereniging Ons 
Suriname kreeg hij zondag 10 maart een serie scherpe vragen 
voorgelegd van Roy Khemradj, voormalig hoofd van de 
Caribische afdeling van de Wereldomroep, tevens lid van het 
Stimuleringsfonds voor de Pers. 

Het ging onder meer over de controle op de nieuwe goudkoorts 
en de moordende vervuiling met kwik die van het goudzoeken 
een gevolg is. Ook de dubieuze betrokkenheid van president 
Desi Boutserse kwam ter sprake. Jeroen heeft een jaar in 
Suriname gezeten om het allemaal uit te zoeken.

Naast hem op de foto antropologe Marjo de Theije van de VU 
Amsterdam, die beelden liet zien van haar onderzoek bij kleine 
goudzoekers in Suriname en Brazilië. 

Foto Jacques de Jong
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Allerlei illustratoren hebben in de loop der jaren de krant een meerwaarde ge-
geven. Voor henzelf was het vaak ook een podium. In een korte serie laten we 
er een aantal aan het woord. Na Angela de Vrede en Poeka Veldman deze keer 
Stefan Verwey, nog steeds actief voor de krant. Ineke Jungschleger zocht 
hem op.

Twee generaties Volkskrant-lezers weten niet beter of teke-
naar Stefan Verwey (67) ‘stond er altijd al in’.  Hij hoort 
dat als hij zijn nieuwste boek zit te signeren. Toch is de lijn 

tussen 1973 en 2013 onderbroken: van 1984 tot 1994 verschenen 
er met tussenpozen tekeningen van Verwey als illustratie bij ar-
tikelen in het wetenschapskatern en Het Vervolg en soms een op 
zichzelf staande cartoon.

Sinds 1994 staat hij weer iedere week met een eigen prent in de 
Volkskrant, nu in de boekenbijlage. Een cartoon, zoals hij ze in de 
jaren zeventig drie keer per week in de rubriek ‘Dag in dag uit’ 
maakte, maar nu toegespitst op ‘het leven met boeken’. 

Tekenen is voor Stefan Verwey al vroeg ‘een tweede natuur’ zegt 
hij. Op zijn 67ste  zit hij nog vrijwel iedere dag te tekenen, eenvou-
dig omdat er een paar keer per week ‘iets af moet’. 

Naast de literaire cartoon voor de Volkskrant maakt hij er weke-
lijks een voor De Gelderlander, cartoons die soms uitpakken als 
een politieke prent, maar die meestal ‘de tijdgeest’ becommentari-
eren.  Managementboek  Magazine is de derde vaste opdrachtge-
ver en verder komen er regelmatig ‘losse klussen’ op hem af.

‘Beschaving zoekt sponsor’ is de titel van zijn laatste boek, dat 
in september verscheen bij uitgeverij De Harmonie. ‘Hij toont een 
herkenbare wereld die je zelf misschien nooit zo hebt bekeken’, 
is de conclusie van de uitgever. Dat is precies wat Stefan Verwey 
veertig jaar geleden al deed in ‘Dag in dag uit’. 

Na ruim tien jaar kreeg hij het aan de 
stok met de redactie omdat die de we-
reld die hij tekende, te vaak niet meer 
herkenbaar vond. Wouter Klootwijk, de 
derde redacteur van ‘Dag in dag uit’ met 
wie Stefan te maken kreeg (na Lambiek 
Berends en ondergetekende) vond de 
steeds zwartgalliger humor van Stefan 
te sterk gezichtsbepalend voor de ru-
briek en begon prenten te weigeren.

Stefan: ‘Toen Wouter de rubriek van 
jou overnam, werd mij al gezegd: die 
ziet jou niet zitten. 

‘Jan Blokker heeft het nog voor me 
opgenomen. Niet omdat hij van mijn 
tekeningen hield, want dat was niet zo. 
Ik maakte toen nog cartoons zonder 
tekst en Jan Blokker was meer ‘van 
het woord’. Maar als je een tekenaar in 
dienst hebt, dan heeft die recht op vrij-
heid van werk, zei Jan. Dat heb ik erg 
gewaardeerd. Maar uiteindelijk wilde 
ook de hoofdredactie mij kwijt als vaste 
tekenaar in ‘Dag in dag uit’ en in 1984 
werd mijn contract beëindigd.’

Dat moet een klap voor je geweest zijn want het was je be-
langrijkste bron van inkomsten. 

‘Ik was toen behoorlijk uit het lood geslagen, temeer omdat ik 
kort daarna ernstige hernia kreeg. Dat had niet met mijn ontslag te 
maken, de ruggengraten van de Verweys zijn van totaal verkeerde 
makelij. Hernia was toen iets waar je heel lang mee moest liggen. 
Ik lag niet alleen thuis, maar ook lange tijd in het ziekenhuis. Ik 
was nooit een babbelaar, ik was verlegen, maar in het ziekenhuis 
móést ik wel praten. Daarna ben ik wel met dialoog gaan werken. 
Dat verruimde mijn mogelijkheden. Met tekst erbij kun je alles 
aanpakken. Ik had het er weleens met Harry Lammertink over. 
Die bleef in Vrij Nederland sprankelend zonder tekst, tot aan zijn 
dood. Ik wilde dat ook. Ik beschouwde het als een afgang als ik 
een idee voor een cartoon niet zonder tekst voor elkaar kreeg. Na 
die periode in het ziekenhuis mocht ik van mezelf tekst gebruiken. 
Dat was het positieve gevolg van het ruglijden.’

Je bent in de loop van de tijd minder zwartgallig geworden. 
Wouter Klootwijk was niet de enige die jouw zwarte humor 
zat was. Ik had veel waardering voor je, maar heb het in de 
jaren dat ik verantwoordelijk was voor ‘Dag in dag uit’ ook 
weleens met je aan de stok gehad.

‘Ja, jij hebt één keer een tekening van mij geweigerd die je te erg 
vond. Dat waren kinderen die op de speelgoedafdeling van een wa-
renhuis met speelgoedgeweertjes en tanks echte mensen dood-
schoten.’ 

Die zou ik nu, ruim dertig jaar later, 
niet meer weigeren, denk ik.

‘En ik zou hem waarschijnlijk niet 
meer maken. Al die ophangtekenin-
gen zou ik nu ook zo gauw niet ma-
ken. Zwarte humor had mijn moeder 
ook. Dat was voor mij heel gewoon, 
het hoorde bij het leven. Waarschijnlijk 
omdat suïcide in onze familie ook echt 
voorkwam.’

Je komt nu regelmatig op de redactie 
terwijl wij, je leeftijdgenoten, je vroe-
ger maar weinig zagen.

‘Van Wim Boost heb ik geleerd dat 
je contact moet houden. Je moet vaker 
komen, zei Wim. Toen ik daarmee be-
gon, namen ze me mee naar Hesp en 
toen Harry Lockefeer vroeg wat ik wilde 
drinken, zei ik: chocomel. Dat bestel ik 
niet, zei Harry. Er kwam een blad vol 
bier en ik kreeg een glas in mijn handen. 
Ik had geen flauw benul waarom ik geen 
chocomel mocht.’

Ineke Jungschleger

De zwartgallige humor
van Stefan Verwey

Zelfportret van Stefan Verwey.

Foto Ineke Jungschleger
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De Volksknar als club-
blad voor journalistieke 
pensionado’s heeft zich al 
vanaf het begin een plek 
verworven in het archief 
van het Persmuseum.

Het Persmuseum? Ja, het 
Persmuseum, helaas net zo 
onbekend als belangrijk. Want 
journalisten mogen dan van al-
les een heleboel weten, hun ge-
voel voor persgeschiedenis is 
niet al te sterk ontwikkeld.

Toch bevindt het Persmuseum 
zich slechts op loopafstand van 
de Volkskrant-redactie op het 
Oostenburgereiland: aan de Zee-
burgerkade, even verder dan 
café Boulevard.

Het Persmuseum is de nati-
onale bewaarplaats voor het 
journalistieke erfgoed. Het mu-
seum beheert een omvangrijke 
collectie kranten en tijdschrif-
ten vanaf het jaar 1600, een 
verzameling affiches en ove-

rige reclame-uitingen met be-
trekking tot de pers, een unieke 
collectie, originele politieke 
tekeningen (ook bijvoorbeeld 
alles van Opland en van Peter 
van Straaten) en persgrafiek, 
tal van archieven en foto’s rond 
journalisten en de persbedrijfs-
tak, en een uitgebreide biblio-
theek. Die collectie wordt be-
heerd door het Internationaal 
Instituut voor Sociale Geschie-
denis (IISG), waar het Persmu-
seum nu al ruim tien jaar bij 
inwoont.

Er kan altijd meer bij. Beschik 
je over spullen, archieven, do-
cumenten die voor de persge-
schiedenis van belang kunnen 
zijn, breng ze naar het Pers-
museum of het IISG. Ze zijn er 
zeer dankbaar.

Al die museumschatten wor-
den getoond in regelmatig wis-
selende exposities. Eind januari 
kwam een einde aan een suc-
cesvolle tentoonstelling van te-
keningen van Peter van Straaten 

en zijn leermeester Jo Spier. 
Van 14 februari tot 17 maart 
zijn de beste politieke prenten 
van vorig jaar te zien, inclusief 
de winnaar van de Inktspot-
prijs. En 28 maart begint een 
tentoonstelling van politieke 
prenten van Eppo Doeve. In het 
najaar wordt met een expositie 

herdacht dat Simon Carmiggelt 
honderd jaar geleden is gebo-
ren.

Het Persmuseum verzorgt ook 
tal van reizende tentoonstel-
lingen. In de rechtbank aan de 
Parnassusweg is tot 25 maart 
een mooie verzameling recht-
banktekeningen van vroeger en 
nu te zien.

Om dit allemaal draaiende 
en up to date te houden, is ui-
teraard veel geld nodig – geld 
waar het subsidiërende rijk (het 
betreft inderdaad een rijksmu-
seum) nu niet zo scheutig mee 
is. De Stichting Vrienden van 
het Persmuseum zamelt grote 
en kleine bijdragen in om bij-
zondere aankopen van het Pers-
museum mogelijk te maken. 

Wie mee wil helpen het jour-
nalistieke erfgoed in stand te 
houden en verder op te bou-
wen, kan zich  als Vriend aan-
melden. Dat kan al voor 25 
euro per jaar. 

Bert Steinmetz

Portret van Eppo Doeve. Vanaf 
28 maart hangen zijn politieke 
prenten in het Persmuseum.

Persmuseum houdt zich aanbevolen

John loves Debi?
De foto van het billboard met daarop ‘John 
loves Debi!’ in het vorige nummer blijkt 
een typische Schoonbrood-grap te zijn. 

Hij reageert: ‘Ik zie dat je de Face-
book-foto van mijn Valentijn-wens voor 
Debi hebt gerecycled. Da’s prima. Echter, 
een oud Volkskrant-credo luidde: ‘Goed-
gelovigheid is een practical joker’s beste 
vriend’.

‘Op de redactie heerste jaren een onver-
biddelijke ‘Prankster’-cultuur. Ik denk met 
veel plezier terug aan enkele van die grap-
pen -- tenminste aan die waarvan ik per-
soonlijk niet het slachtoffer was. De cul-
tuur was, denk ik, gebaseerd op het idee 
dat een goede journalist niet lichtgelovig 
mocht zijn, en dat het daarom eenieder 
vrij stond om het lichtgelovigheidsniveau 
van collega’s te allen tijde te testen.’

Vraag aan John: zat de grap nou in het 
bord of in de tekst?

Eeuwenoud recept teruggevonden
Een canard. Je kunt ervan wakker liggen. Het overkomt bijna elke 
journalist wel een keer. De vraag is of je ook ervoor durft uit te 

komen. De start van een serie? Hans Emans bijt het spits af.

Het moet eind jaren zestig zijn geweest, toen ik als jonge verslaggever 
van de Volkskrant eropuit werd gestuurd om een leuk verhaal in de provincie 

te gaan maken. Het ging over de  vondst van een eeuwenoud recept voor 
een kruidige likeur. Het was door een student ontdekt in de annalen van een oud 
klooster. Op basis daarvan was in Friesland een nieuwe kruidenbitter gebrouwen 
onder de naam Claerkampster Cloosterbitter.

Alle ingrediënten leken aanwezig voor een leuk verhaal. Een aantrekkelijke klus 
ook voor een  jonge, ambitieuze Volkskrant-redacteur. Het leverde een aardig ver-
haaltje op, waar ikzelf en vooral ook mijn chefs blij mee waren. 

Een paar dagen na het verschijnen van het artikel vond ik een brief in mijn post-
vakje. Een heel hartelijke brief van een reclamebureau, dat mij feliciteerde met mijn 
stukkie. Leuke free publicity, waarvoor hartelijk dank. Er had natuurlijk nooit een 
eeuwenoud recept bestaan. Ik was er domweg in getuind.

Ik heb de brief angstvallig geheim gehouden. Eigenlijk tot de dag van vandaag, 
waarop ik deze canard toegeef. Het Volkskrant-artikel vond ik onlangs terug in mijn 
archief.  Het kwam mij van pas toen ik door de oude binnenstad van Leeuwarden 
slenterde en een museumpje binnenliep. Het J.Boomsma Museum, de producent van 
de gelijknamige beerenburg en van… Claerkampster Cloosterbitter. Dat drankje 
bestond nog steeds en een bereidwillige gids vertelde de bezoekers het verhaal over 
het eeuwenoude recept dat ten grondslag had gelegen aan deze kruidenbitter.

Na afloop heb ik de gids even apart genomen en hem het werkelijke verhaal ver-
teld. Onthullend vond hij het. Ik heb mijn artikel aan hem opgestuurd en hem ge-
vraagd voortaan het echte verhaal te vertellen. 

Ik ben niet meer teruggeweest in het museum, dus ik weet niet of hij op mijn ver-
zoek is ingegaan. Hij zou overigens wel gek zijn: het verzonnen verhaal is toch leu-
ker dan  de werkelijkheid.                  Hans Emans


