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Intekenen

De groep van Volkskrant-fietsers, die van 
1 tot 8 september 1250 kilometer gaat fiet-
sen voor Artsen zonder Grenzen, is zwaar 
in training. Ze doen dat niet alleen indivi-
dueel, maar ook in toerklassiekers, zoals de 
Ronde van Noord-Holland. Zelfs gaan ze 
14, 15 en 16 juni op trainingskamp in de 
Ardennen, om straks de Alpen en de Vo-
gezen beter aan te kunnen.

Ploegleider Pieter Evelein meldt dat de 
organisatie enkele forse stappen heeft 
gezet. Voor de deelname moet minstens 

15 duizend euro op tafel komen. Dat geld 
komt deel van sponsors, deels uit andere 
bronnen. Daarom is nu ook een loterij van 
start gegaan. 

Vormgever Erik d’Ailly heeft het ontwerp 
gemaakt voor de 1250 loten (de toer is 
1250 kilometer lang) die nu in de verkoop 
zijn gegaan. ‘We verkopen elke kilometer 
voor 5 euro’, licht Pieter Evelein toe. ‘Er 
zijn 125 mooie prijzen.’

Op de redactie van de krant gaan de loten 
grif van de hand. Volksknarren kunnen lo-

ten kopen of sponsoren via de site 
www.persgroepfietsers-tourforlife.nl 

Wendy Gans van het redactiesecretariaat 
heeft die site opgezet.

Intussen hebben zich al enkele sponsors 
gemeld, voor een totaalbedrag van boven 
de 3000 euro. Sponsors krijgen een plek op 
de speciale Tour for Life-advertentiepagina 
die op 31 augustus, een dag voor de eerste 
etappe, in de Volkskrant zal verschijnen 
en mogelijk ook in de andere Persgroep-
kranten, zoals Trouw en Het Parool .   JqJ

De hele Volksknarren-club is uitgeno-
digd om op donderdag 23 mei vanaf 15 
uur te verschijnen voor een rondleiding 
in het oude Volkskrant-gebouw aan de 
Wibautstraat. Dat is niet alleen om te 
zien en te horen hoe het gebouw zich 
ontwikkelt, maar ook om zelf te vertel-
len van de herinneringen aan de tijd die 
we daar hebben gezeten.

De uitnodiging komt van The Magnificent 
8, de groep die bezig is het gebouw te her-
ontwikkelen tot een creatieve broedplaats, 
inclusief driesterrenhotel en een restaurant 

op de zevende etage.
‘Een belangrijk element in de nieuwe 

vormgeving van het gebouw is de geschie-
denis van de plek. We bouwen voort op 
bestaande en gewezen verhalen van het 
Volkskrantgebouw en Amsterdam, waarbij 
overlevering en anachronismen centraal 
staan,’ aldus de uitnodiging.

‘We zijn benieuwd naar de verhalen die 
voor jullie met het gebouw verbonden zijn. 
Ter afsluiting willen we graag een koffie, 
biertje of jonge jenever drinken in Canvas, 
de voormalige Volkskrant-kantine.’

JqJ

Schema’s heetten ze gewoon: voorgedrukte papiervellen ter 
grootte van A-4 waarop met acht verticale lijnen een kranten-

pagina van zeven kolommen werd verbeeld. Ze waren nodig voor 
de Opmaakredactie, die moest weten hoe ze de stukken in lood in 
de pagina moest zetten. 

De chef Nacht tekende in aan de hand van gegevens die hij van 
de verschillende redactie-afdelingen kreeg. Een langgerekte ho-
rizontale rechthoek met een kruis erin boven in pagina 1 stelde 
de titel van de krant voor. Foto’s werden aangeduid met een 
r e c h t h o e k met een kruis erin. De tekstkolommen werden 

ruwweg getekend met een slingerende streep 
van boven naar beneden.

Het defintitieve intekenen gebeurde altijd 
in de nachtdienst. Maar overdag zorgde de 
chef Dagdienst er al voor dat de adver-
tenties hun plek kregen. In overleg met 
de advertentie-afdeling streepte hij in de 
blanco schema’s de plekken al aan: een 
horizontaal lijntje boven en onder, een 

kruis erin, met de naam van de adverteerder erbij. Het pakketje 
met schema’s werd vervolgens in een bak gelegd voor de Nacht.

De schema’s voor de nieuwspagina’s waren meestal natte-vin-
gerwerk. Vijfkoloms kop, driekoloms foto, een verticale slin-
gerstreep waar de tekst ongeveer moest komen. En dan zag de 
opmaakredacteur ‘aan steen’ wel hoe ver hij kwam. Was een stuk 
te lang, dan liet hij van onder af de tekst eruit halen. 

Dat laatste gebeurde vooral in de nieuwsberichten. Als de au-
teur de volgende ochtend begon te foeteren dat de belangrijkste 
feiten uit zijn bericht waren verdwenen, had hij  pech. Eigen 
schuld. Had hij het nieuws maar bovenin moeten zetten.

Jacques de Jong

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 19: het schema

Loten te koop voor Tour for Life

Rondleiding in vernieuwd Vk-gebouw

http://www.persgroepfietsers-tourforlife.nl
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Oud-collega Willem Kuipers is 

met zijn 72 jaar actiever dan menig 

ander op het internet. Op zijn uiterst 

veelzijdige website wiewiewie.nl 

publiceert hij hele romans. Maurits 

Schmidt zocht hem op.

Half maart 2013 zit mijn eerste 
hoofdredacteur tegenover mij. Precies 
veertig jaar geleden nam jij me 
aan als journalist bij het Utrechts 
Universiteitsblad. Je was toen al weg bij 
de Volkskrant.

‘In 1970 al, om af te studeren, na drie 
jaar nachtredactie op Binnenland. Ik was 
de constante factor tussen de wisselende 
ploegen met mensen als Jacques de Jong 
en Bert Steinmetz in een ploeg en Ed 
Bente, Paul Kouwenberg, Jan Bank in 
de andere. Twee werelden. Ik kwam er 
terecht via collega’s met wie ik bij Het 
Centrum in Utrecht werkte, zoals Willem 
Ellenbroek, Henk Huurdeman. In 1972 
werd ik hoofdredacteur bij het Utrechts 
Universiteitsblad. Voor de Volkskrant – lees 
Jan van der Pluijm – was ik inmiddels te 
duur, als doctorandus. Het zelf maken van 
een echte tabloid, met art director Benno 
Wissing, tekenaar Frits Müller, later met 
Jos Collignon, Charles Groenhuijsen, jou, 
bleek veel leuker. Totdat de pleuris uitbrak, 
juist omdat we serieus, al te kritisch 
waren.’

Zoals jij je leven lang gebleven bent. Jij 
wist het altijd beter.

‘Een beetje erg kritisch, hè? Dat komt 
doordat ik altijd een esthetisch ideaal heb 
behouden. Mijn vader was wagenmaker. Ik 
zag als kind in die werkplaats hoe dingen 
gemáákt werden. Lees mijn eerste roman 
De Werkplaats. Als een wagen klaar was, 
zeiden die mannen tegen elkaar: ‘Móói 
werk hè? Móói!’ Dat vond ik zo goed! 
Mooi. Dat ideaal heeft een kunstenaar ook. 
Puntgaaf. Perfectie is een lastige instelling 
in het dagelijks leven: je eist het van de 
inrichting van je huis tot de inrichting van 
de stad.’

Zijn er mensen die jou daarom haten?
‘Ja. Nou  ja, vanwege mijn doordramme-

rige kritische geest vooral. Ik kan zo drie 
namen op de krant noemen met wie ik 
moeite heb gehad. Belangrijk is dat mijn 
vader, een papenhater, me tot calvinist had 

gemaakt. Mijn moeder voedde mij rooms 
op, hij brak het af. Ik was gevoelig voor 
het theater, de sprookjes, maar ook voor de 
essentie van het katholicisme: het mysterie. 
Als mensen een hekel aan mij hebben, zou 
het daarin kunnen zitten. 
‘Ik kan dwepen met het mysterie van de 
godsdienst: dat hebben we omdat we het 
leven niet kunnen verklaren. Ik zou me bij 
geen enkel kerkgenootschap thuis voelen, 
haat de papen. Heb nog steeds moeite 
met Gabriël Smit- en Kees Fens-achtigen, 
schrijvers van de oude katholieke garde. 
Dat kun je allemaal terugvinden op mijn 
website wiewiewie.’

We slaan een lange periode over. Je 
kwam terug bij de Volkskrant in 1980 
– was intussen uitgever bij Ambo 
geweest, voorzitter van de Beroepsgroep 
Journalisten van Amnesty, AIDA – en 
bleef tot 2002, vooral als chef Kunst. Toen 
VUT. Hoe vergaat het je sindsdien? Je 
bent ontembaar op je enorm veelzijdige 
website. Wat heb je daarmee voor?

‘Ik wil m’n eigen verhaal rondmaken. Ik 
vul oude Volkskrant-stukken aan met eigen 
reflecties en beschouwingen De twee grote 
lijnen zijn religie door de eeuwen heen: 
hoe die mensen heeft beziggehouden, en 
nóg. Niet omdat ik zelf geloof, maar als 
belangrijk verschijnsel in de Europese 
beschaving. Ik wil weten hoe het zich 
verhoudt tot mijn manier van denken. De 
andere kant is de technologie, waarin ik 
steeds meer geïnteresseerd raak. Die twee 
accenten mis ik in onze media.

‘Ik schrijf dus nog steeds om de overgang 
van een papieren naar een digitale cultuur 

al schrijvend te begeleiden. Pas zó stel je 
je vragen die je je anders niet gesteld zou 
hebben.
‘Naarmate je ouder wordt, vind ik dat een 
steeds belangrijker proces. Uit mezelf hoef 
ik niet alles meer aan te pakken, denk zelfs: 
laat mij hier maar liggen. Maar dan zit ik 
achter mijn computer, begin te schrijven, 
krijg invallen, ideeën, associaties, 
fantasieën, en dan voel ik me heerlijk, dan 
ben ik weer iemand.’

Meer dan ooit in je werk.
‘Ja. Vrijer. Waarin ik nu tekort schiet, is 

de neiging, de plicht te documenteren. Ik 
jump soms te makkelijk naar conclusies 
omdat ik geen zin heb iets uit te vogelen. 
Daarom vlucht ik ook steeds meer in 
fantasie. Ik schrijf liever verhalen dan 
opstellen of essays. Verhalen leveren je 
ook meer ideeën op. Je kunt, op zoek 
naar de waarheid, gekwek, geklets en 
geroddel van de massacultuur beter laten 
zien. Tegelijkertijd vraag je je af: wat is 
nou het effect van de overgang van de 
boekdrukkunst, het lood, naar het digitale 
tijdperk. Ik spiegel me er dan graag aan 
hoe Erasmus bovenop die overgang naar 
de boekdrukkunst zat.’

Jij wenst je vast een laatste uomo 
universale te zijn.

‘Ja. Ik ben dat natuurlijk niet. Ik vind het 
wel een ideaal om na te streven. Simpeler 
gezegd: ik houd niet van mensen die de 
hele dag in hun studeerkamer op een 
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Willem Kuipers weert zich veelzijdig op zijn website

‘Ik wil mijn eigen verhaal rondmaken’

Willem Kuipers
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paar artikelen zitten te klooien. Ik houd 
van mensen die gaan voetballen, fi etsen, 
vozen, van het leven genieten, drinken. Al 
die dingen hebben met elkaar te maken. Je 
kunt met kunst niet echt leven als je alleen 
maar vijf jaar kunstgeschiedenis hebt 
gestudeerd, nooit in de stront hebt gezeten, 
nooit het leven hebt meegemaakt. 

‘Tot voor kort zocht de literatuur dat op, 
omdat daar de kern zit van waar het om gaat, 
het leven. Het zit niet in Facebook, het zit 
in het verborgen, weggeduwde driftleven 
dat geen kans krijgt. Je eigen smerigheid. 
Dát is prachtig jongen! Maar daar ligt nu 
een taboe op.

‘Als je vroeger aan het tobben was, ging 
je bidden, je schuldig voelen, je schamen of 
gewoon kapot. Nu bel je bij een psychiater 
aan, die gaat je repareren. Niets op tegen. 
Maar ook als je bijna niks hebt, bel je Jan 
Foudraine. Dan zit je in dat circuit. Net 
zoals je op onze leeftijd voordat je het weet 
wekenlang in het ziekenhuis zit omdat geen 
arts meer durft te zeggen: ik weet het ook 
niet, ga maar lekker naar huis. Maar nee, 
ze houden je op hun procrustesbed. Ieder 
in zijn mal. Alle vrijheid gaat ontbreken. 
We zien één grote middenklasse in heel 

Europa, naar Amerikaans model.
‘Je vroeg waarom ik zo kritisch ben. Ik 

heb oog voor dingen waar maar weinig 
mensen oog voor hebben. Zoals kinderen 
esthetisch kunnen kijken. Niet in de 
betekenis van mooi, maar met open oog, 
zintuig, gevoel voor de verborgen vorm die 
in alles zit. Vorm die je op het eerste oog 
niet ziet, maar die de juiste verhouding, 
de gulden snede weergeeft. De prijs die 
je ervoor betaalt: vanuit die instelling ben 
je nooit meer echt tevreden.  Alles moet 
voldoen aan die kritische norm.’

Jij kweekt neurotische mensen.
‘Heel erg! Tenzij je kunt relativeren en 

lachen om dingen. Anders zou ik inderdaad 
een stalinistische zwartkijker zijn. Ik houd 
van het spel dat aan de kunst verwant is. 
Ik heb er lang over nagedacht en ben ervan 
overtuigd: kunst is één grote grap. Wel een 
serieuze grap. Als je dat niet inziet, snap 
je er geen fl ikker van en zul je het nooit 
begrijpen. Zoals omgekeerd een clown 
geen goede clown is als hij geen treurige, 
droefgeestige kant heeft: dan blijft hij een 
Rudi Carrell. 

‘Zo is het toch krankzinnig dat ik als 
volwassen man nog aan die website zit te 
schrijven? Ik kan toch op m’n lauweren 
gaan rusten, naar het café? Maar nee. 

Eenmaal met pensioen na 44 jaar werken, 
dacht ik: hèhè, eindelijk vrij. Dat was een 
machtig gevoel. 

‘Eerst ben ik maandenlang uitbundig 
gaan buitenspelen. Daarna ben ik een 
muziekinstrument gaan bespelen, het enige 
wat ik niet kon. Piano. Fantastisch! Ik steeg 
op!’ 

Maurits Schmidt
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Jongeren in eigen pensioenfonds
De pensioenfondsen maken zware tijden door, dat 

is intussen wel duidelijk. Al jaren zijn vrijwel 
alle uitkeringen bevroren. Ook de opbouw van de 

pensioenen die de mensen die nu nog werken te zijner tijd 
hopen te krijgen, ligt stil. Bij een deel van de pensioenfondsen 
is de situatie zodanig slecht dat de uitkeringen per 1 april zelfs 
zijn verlaagd. Doordat de prijzen wel elk jaar stijgen, staat de 
koopkracht over de gehele linie fl ink onder druk.

 Het pensioenfonds Grafi sche Bedrijven, waar de meeste 
krantenmensen het van moeten hebben, meldt overigens dat daar 
nog geen gevaar is voor een echte daling van de pensioenen.

 De belangrijkste oorzaak van de problemen is de zeer lage 
rekenrente die de fondsen wettelijk moeten hanteren om de 
toekomstige verplichtingen te waarderen. Daardoor zijn de 
dekkingsgraden die minimaal zijn vereist om pensioenen te 
mogen verhogen, te gering. Zolang de rente zo laag blijft, zal 
in deze situatie weinig verandering komen. De redelijk hoge 
rendementen die de fondsen op de beleggingen boeken, bieden 
wat dit betreft nauwelijks soelaas.

 Iedereen ondervindt van dit alles de nadelen. Of je nu 
met pensioen bent of nog werkt. De eerste groep ziet hun 
pensioenen bevroren of omlaag gaan. De werkenden zien hun 
toekomstige pensioenrechten niet stijgen of zelfs dalen. De 
belastingmaatregelen van de regering zorgen bovendien dat er 
netto nog minder over blijft.

 Medeleven met de gedupeerden is een schaars goed. AOW-
ers worden zelfs als de meest welvarende inwoners van het land 
beschouwd. Ze mogen niet klagen. 

De kritiek komt de laatste tijd vooral van jongeren die zeggen 
te vrezen dat de pensioenpotten leeg zijn als zij te zijner tijd 
aan de beurt zijn om te vangen. Sommigen betalen pas sinds 
enkele jaren pensioenpremie. Er zijn zelfs kritikasters die nog 

studeren en nog nimmer een cent pensioenpremie hebben 
bijgedragen. 

 En die kritiek begint me danig de keel uit te hangen. Daarom 
het volgende idee. Laat alle bestaande pensioenfondsen hun 
deuren sluiten voor nieuwe deelnemers. Elke werknemer of 
werkneemster is momenteel volgens de cao verplicht mee te 
doen aan een pensioenfonds waarbij het desbetreffende bedrijf is 
aangesloten. Laat deze verplichting vervallen, zeg per 1 januari 
2015. Iedereen heeft dan de tijd om zich op de nieuwe situatie 
voor te bereiden.

 Jongeren hebben dan vanaf die datum alle vrijheid om 
zelf te gaan zorgen voor hun pensioen en hebben dan ook 
geen reden meer om te klagen over de ouderen die alles 
zouden opmaken. Mannen en vrouwen die minder dan vijf jaar 
bij een pensioenfonds zijn aangesloten, moeten in de gelegenheid 
worden gesteld zich te laten uitkopen. Ze hebben dan direct een 
aardige start voor hun ‘eigen’ particuliere pensioenpotje.

 De pensioengelden die nu in de fondsen zitten, zullen dan 
volledig ter beschikking blijven van de mensen die al met 
pensioen zijn en van de werkenden die samen met hun werkgever 
doorgaan met sparen voor hun uiteindelijke uitkering. Het is dan 
tenslotte helemaal hun eigen geld. De fondsen zijn momenteel 
zeer conservatief gewaardeerd. De rente hoeft maar een paar 
procent te stijgen en alle kou is uit de lucht en dan kan de vlag 
uit.

 De jongeren kunnen in de nieuwe situatie laten zien dat ze 
ook goed voor zichzelf kunnen zorgen. Eventueel samen met 
vakbonden (ze moeten dan wel even lid worden) en werkgevers 
kunnen ze een systeem naar eigen smaak inrichten. 

 Iedereen tevreden en geen enkele reden meer voor klachten 
over en weer. Ik zou zeggen: doen.

 Jan van Capel
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Het was nog maar in 1999 toen fotograaf 
Wim Ruigrok drie koffers met appa-
ratuur nodig had om foto’s door te 
seinen. De apparatuur ter waarde van 
zestigduizend gulden was eerder spe-
ciaal aangeschaft voor de sportfoto-
grafen Guus Dubbelman en Hans Heus. 
Ruigrok mocht het spul meenemen 
naar Frankrijk om de schade op te ne-
men die een zware storm in de Limou-
sin had aangericht. Eenderde van alle 
bomen was er plat gegaan.
Wim Ruigrok: ‘Die seinapparatuur liep 

via een telefoonaansluiting. Je kreeg 
een serie koffers mee en op de foto zie 
ik ook drie laptops, waarvan ik me niet 
kan herinneren waar die allemaal voor 
dienden. Wifi, bluetooth en dat soort 
gedoe had je niet. Alles hing met draad-
jes aan elkaar.
‘Al die dure dingen bij elkaar gaven 

nog niet de  kwaliteit van de goedkoop-
ste iPhone. Bovendien nam de kwaliteit 
van ontvangst af naarmate de draad 
langer was.
‘Dus zaten we eerst in ons eigen huis 

op het platteland te pielen. Toen dat 
niet lukte, belden we naar de uitbater 
van een hotel van het dichtstbijzijnde 
dorp. Daar zaten we opnieuw te pielen, 
om de volgende dag toch maar naar de 
redactie van de ‘Sud-Ouest’ in Limoges 
te rijden. Daar lukte het ten slotte via 
hun lijn met AFP een paar plaatjes naar 
Amsterdam door te sturen. 
‘Het gebeurde nog maar dertien jaar 

geleden, terwijl mijn zoon nu met zijn 
iPad op ons terrein een filmpje opneemt 
dat zijn vriendin in Nederland tegelij-
kertijd mee kan bekijken. 
‘Dus al die koffers waren al snel over-

bodig en ze zouden bij het chemisch 
afval zijn beland, ware het niet dat ik al 
die kostbaarheden toch maar aan het 
Persmuseum heb overgedragen.
‘Die seinapparatuur had de krant overi-

gens al aangeschaft vóór de intrede 
van de digitale camera. Dus moest je 
eerst nog je rolletje ontwikkeld zien te 
krijgen (ontwikkelaar, fixeer en trom-
mel meenemen en een donkere kamer 
construeren). 
‘Dan kon je het negatief scannen in 

de computer. Vervolgens moest je met 
krokodillenbekjes jouw draadjes aan 
de kaalgemaakte stroomdraadjes van 
de telefoon klemmen – als die in de 
buurt was.
‘Na een kwartiertje van piepjes en 

brommetjes was de foto bij de krant en 
daar kwam dan uit zo’n foto-apparaat 
een afdruk rollen. 
 ‘Simpel toch?’

EVEN DOORBELLEN

Ter vergelijking een foto uit 1950, 
toen Willem Sprenger als Utrechtse 
correspondent kantoor hield bij de 
Katholieke Arbeiders Vakbeweging KAB. 
Zoon Jeroen Sprenger herinnert zich 
dat zijn vader om zich heen had: een 
telexapparaat (midden achter), waarop 

de berichten van het ANP binnenkwa-
men, een typemachine, een bakelieten 
vaste telefoon (bij zijn linkerhand) en 
een dictafoon (links achter). 

Jacques de Jong
Foto boven: Betty Ruigrok
Foto onder: KDC, Nijmegen


