
EEN WARE TOELOOP was het af-
gelopen woensdag bij de speciale 
borrel in het Volkshotel, de nieuwe 

gedaante van het oude Volkskrant-gebouw 
in de Wibautstraat. Bijna zestig oudgedien-
den waren aanwezig, redacteuren, dicta-
fonistes, secretaresses en een documenta-
liste. De oudste was good old Hans Bey-
non (86), de jongste Benjamin (1), zoon 
van Melchior, die de familie Huurdeman 
representeerde.

Tijdens een rondleiding door het ge-
renoveerde gebouw uit 1965 stonden de 
Volksknarren oog in oog met een extraatje 
voor alle hotelgasten: op het dak een sauna 
in de vorm van een groot wijnvat en drie 
hot tubs. De vloer van de vroegere kantine 
is zestig centimeter verhoogd, waardoor er 
meer dan honderd decibel kan worden ge-
produceerd zonder dat hotelgasten daarvan 
last hebben. 

Het restaurant Canvas biedt een schitte-
rend panorama naar alle kanten.  

Elke verdieping heeft een eigen thema. De 
vijfde bijvoorbeeld verwijst naar het pro-
test van de vakbonden in de jaren tachtig.
De tweede, waar de redactie zat, heeft als 
onderwerp het Vondelpark en de hippietijd 
uit het begin van de jaren zeventig. 

Speciaal is kamer 527: de Oplandkamer 
met een deel van de historische Opland-
muur, geheel gerenoveerd en voorzien van 
een speciale beschermlaag. De weduwe 
van Opland, Francine Panhuijsen,, poseert 
trots voor het bewaard gebleven kunstwerk 
van haar man (foto op pagina 2).

General manager José Dol noemde het 
‘een hele eer’ de oud-bewoners van het 
Volkskrant-gebouw te ontvangen. 

‘We hebben de geschiedenis van het ge-
bouw laten terugkeren. Dat is te zien in 
de vloeren, een stukje donkere kamer, de 
Oplandmuur, de letters op het dak, die 
opnieuw zijn gegoten, en de lampen en 
muren waarop afdrukken staan van oude 
kranten.’ 

Namens de Volksknarren sprak hoofdre-

dacteur Jacques de Jong: ‘Er is hier een 
uniek gezelschap bijeen. Met een aantal 
bijzondere gasten, van wie er enkelen zelfs 
nog gewerkt hebben in het vroegere ge-
bouw van de krant aan de Nieuwezijds.’

Jacques wees erop dat de redactie in dit 
gebouw een historische tijd heeft beleefd. 
Collega’s die nog in het loden tijdperk 
werkten, pagina’s die ‘aan steen’ in elkaar 
werden gezet, de enorme zetterij. 

Daarna het digitale tijdperk. Banen van 
dictafonisten, zetters, correctoren en tech-
nisch bedrijf werden opgeheven. Kopij 
ging voortaan rechtstreeks de computer in. 

‘Het gebeurde allemaal in dit gebouw’, 
aldus Jacques, ‘Maar er was natuurlijk veel 
meer in die mooie, vrijgevochten tijd. 
Provo, het Maagdenhuis, hippies, we con-
formeerden ons moeiteloos, behalve na-
tuurlijk Ben de Graaf, die altijd zichzelf is 
gebleven.’
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Met zestig man naar het Volkshotel

Een zaal vol met oud-collega’s van de Volkskrant, hoog boven in het Volkshotel.           Foto Wim Ruigrok
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Jacques de Jong bracht ook de drie hoofd-
redacteuren in herinnering die er de scepter 
zwaaiden. Jan van der Pluijm, de primus 
inter pares, de man van het gevleugelde ‘zo 
maar doen dan’. Daarna Harry Lockefeer, 
de bestuurder op afstand die het beleid 
voornamelijk overliet aan zijn adjuncten 
Bert Vuijsje en Henk Huurdeman. En ten 
slotte Pieter Broertjes, die veel, misschien 
wel te veel, ‘op zaal’ kwam. 

‘We hebben ze allemaal moeten verdra-
gen hier, een godswonder dat we het heb-
ben overleefd’, aldus Jacques de Jong.  

En dan was er nog iets. Bij de officiële 
opening van het hotel, eind juni, wees 
Pieter Broertjes erop dat er in het Volks-
krant-gebouw nog meer aan de hand was 
geweest. Er werd vreemdgegaan, er zouden 
zelfs kinderen zijn gemaakt. De suggestie 
werd ook gewekt in een stuk van Erna van 
den Berg in het boekje Adieu Wibautstraat, 
waarin de redacteuren hun herinneringen 
opschreven. Erna maakte melding van de 
televisiekamer met bank. ‘Die bank werd 
ook wel eens voor andere - dringende - za-
ken gebruikt, evenals de lege doucheruim-
tes, toen de zetterij naar de overkant was 
vertrokken.’

Volksknars hoofdredacteur legde vervol-
gens de prangende vraag voor aan de oud-
medewerkers. ‘Is er iemand ooit vreemd-
gegaan in dit gebouw? En  heeft ooit een 
kind verwekt in dit gebouw?’ Er werd mas-
saal ontkend. De Jong: ‘Het zou dus kun-
nen dat Pieter zelf…’

De nazit, na de rondleiding, buiten op een 
van de terrassen op de zevende, duurde tot 
nabij middernacht. Niemand dacht  er ook 
maar één moment over naar het vroegere 
‘bijkantoor’ Hesp af te reizen. 

José Dol, de hotelmanager, had nog een 
belofte in petto voor alle Volksknarren. Ze 
zei dat alle oud-werknemers van de Volks-
krant-fabriek altijd langs konden komen. 
‘Als je zin hebt in een borrel, ben je hier 
welkom.’ Dat is niet aan  dovemansoren 
gezegd. 

Peter van den Berg

De foto’s van bovenaf: Francine  Panhuij-
sen, weduwe van tekenaar Opland, voor 
de compleet gerestaureeerde wand in ka-
mer 527 (vroeger vergaderzaal, vijfde ver-
dieping). Links José van Schoonderwalt, 
rechts Jacqueline Wesselius.

Daaronder een voorbeeld hoe een grofge-
rasterde foto uit de krant is gebruikt als 
wandbekleding bij de lift. Zichtbaar Regina 
Willemse en Monique Lippens.

Onderste foto: het gezelschap op het ter-
ras boven op het Volkshotel. Met onder 
anderen Bram Brakel, Kees Jansen (voor-
heen De Graaf), Gerry van den Berg, Frans 
van Schoonderwalt, Martien Schurink, Bert 
Vuijsje, André Roelofs, Broer Scholtens.

Foto’s Wim Ruigrok



TON SIJBRANDS (Volksknar in 
wording, eind dit jaar 65) doet in 
december van dit jaar een poging 

om het wereldrecord blindsimultaan dam-
men te verbeteren. Dit stond onlangs in 
een klein berichtje op de sportpagina van 
de Volkskrant, maar verdient een uitgebrei-
der vermelding in de Volksknar, vanwege 
de opvallende rol van een oud-collega bij 
deze happening.

De recordpoging op 19 en 20 december 
vindt namelijk plaats in het gemeentehuis 
van Hilversum, waarbij Sijbrands de be-
schikking krijgt over de werkkamer van 
burgemeester en onze oud-hoofdredacteur 
Pieter Broertjes. Omroep MAX is ook bij 
de organisatie betrokken, wat de publici-
teit op radio en televisie garandeert.

 Pieter zal zijn werkkamer de twee volle 
dagen kwijt zijn, want het lijkt waarschijn-
lijk dat de recordpoging, waarbij Sijbrands 
het blind opneemt tegen 32 tegenstanders, 
op z’n minst 45 uur in beslag zal nemen. 
Vijf jaar geleden toen hij in het Amster-
damse Olympisch Stadion het record 
bracht op 28 borden, was hij 41 uur en 38 
minuten bezig.  

De laatste jaren zijn recordpogingen bij 
het blinddammen extra spannend. In het 
verleden waren de pogingen van Sijbrands 
telkens uitsluitend gericht op een verbete-
ring van zijn eigen record, dat hij sinds 
1982 vast in handen had. Hij startte met 
tien tegenstanders in Den Haag, daarna 
werden het er twaalf in Cannes. Frans van 
Schoonderwalt reisde in 1986 speciaal 
voor de Volkskrant naar de Franse Rivièra 
om verslag te doen. Daarna bouwde Sij-
brands het record via sessies in IJmuiden, 
Middelburg, Venlo, twee maal Lutten en 
Tilburg uit naar 25.

Tot ieders verbazing ondernam in 2008 
een andere Nederlandse topdammer, Erno 
Prosman, in Delft een geslaagde poging 

om het record over te nemen met 27 te-
genstanders. Sijbrands sloeg in 2009 terug 
met 28 borden waarna Prosman in 2012 er 
30 borden van maakte. In december ko-
men daar dus weer twee borden bij.

Er zijn twee opvallende verschillen tus-
sen de twee tegenstrevers. Prosman (nu 
42 jaar) speelt aanzienlijk sneller dan 
Sijbrands. Maar waar Sijbrands steeds 
het aantal vereiste punten met een ruime 
marge haalt, komt Prosman steeds precies 
uit op de 70 procent winstpunten die nodig 
zijn om het record erkend te krijgen.

Overigens moeten volgens de regle-
menten de borden worden bezet door 
mensen die behoorlijk kunnen dammen. 
De meesten spelen in de eerste of tweede 
klasse in de landelijke competitie. Ze ve-
gen deze gemiddelde Volksknar die ook 
een beetje denkt te kunnen dammen, moei-
teloos van het bord. Als er een prutser bij 
zou zijn, dan zou Sijbrands waarschijnlijk 
in paniek raken, vanwege de in zijn ogen 
onbegrijpelijke zetten die hij voorge-
schoteld zou krijgen.

Het is ondoenlijk te achterhalen hoe het 
mogelijk is 32 partijen blind, zonder bord, 
uit elkaar te houden en dan ook nog sterke 
zetten te doen. Je moet in ieder geval over 
een fabuleus geheugen beschikken, spe-
ciaal voor dammen.

Het is nog altijd heel gelukkig dat 
Philippe Remarque en Pieter Klok begin 
dit jaar terugkwamen op een besluit om 

in het kader van de vernieuwing van de 
zaterdagkrant te stoppen met de rubrieken 
voor dammen en bridge. 

Het is allemaal een beetje buiten het 
gezichtsveld van de lezers gebleven, maar 
toen de plannen uitlekten, stak er een 
storm van protest op in de damwereld. 
De hoofdredactie werd bestookt met 
protestbrieven en -mails. Nagenoeg alle 
Nederlandse toppers, maar ook dammers 
uit landen van de voormalige Sovjet-Unie, 
Afrikaanse landen, België, Frankrijk en 
Suriname tekenden een petitie om te pro-
testeren tegen het verdwijnen van de ru-
briek van Sijbrands. De bridgers voerden 
op hun beurt een eigen, ook geslaagde, 
actie om de rubriek van Kees Tammens te 
redden. 

Sijbrands is zonder enige concurrentie de 
trouwste medewerker van de krant. Op 6 
maart was het 38 jaar geleden dat hij zijn 
eerste rubriek in de Volkskrant schreef. En 
hij heeft in al die jaren geen enkele za-
terdag overgeslagen. Waar Ton Sijbrands 
verschijnt, daar komt ook de Volkskrant 
binnen. Het besluit om de damrubriek te 
handhaven levert de Volkskrant in decem-
ber ongetwijfeld weer veel goodwill en 
gratis reclame op. 

Pieter Broertjes zegt blij te zijn dat hij 
een rol kan spelen als gastheer te Hilver-
sum. ‘Ik ben Ton sinds mijn vertrek bij 
de krant blijven zien en altijd met veel 
respect.’

Jan van Capel

Ton Sijbrands geeft uitleg bij de partijen tijdens het damtoernooi in Heerhugowaard 
deze maand. Naast hem elfvoudig damkampioene Karen van Lith.    Foto Jan van Capel
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Blindsimultaan dammen
Recordpoging

Ton Sijbrands

in werkkamer

Pieter Broertjes



Margreet Vermeulen verwachtte iets van 
een tuinkabouter op de surpriseparty die 
haar man, collega Theo Klein,  zondag 13 
juli voor haar had bereid. De loodzware 
doos in haar huiskamer (‘Niet openen!’) 
bleek echter dertig exemplaren te bevatten 
van het boekje De puntjes op de i, met alle 
125 columns van Margreet Vermeulen als 
ombudsvouw tussen 2011 en 2014. Theo 
had ze (met toestemming van de Volks-
krant en dankzij documentaliste Marjon 
Hardonk) speciaal laten bundelen ter ge-
legenheid van haar verjaardag. Familie en 
vrienden kregen allemaal een exemplaar.

Het toeval wil dat Theo Klein haar in de 
functie van ombudsman was voorgegaan 
(2000-2003). Niettemin laat hij zich over 
zijn vrouw in die functie objectief uit: 
‘Daarbij beperkte zij zich niet tot het geven 
van een oordeel, maar kweekte ze met veel 
achtergrondinformatie over de totstandko-
ming van een omstreden bericht bij de lezer 
meer inzicht in de gevolgde werkwijze.’

De feestelijke toespraak van Margreets 

collega Gerdy Nijman (‘´de mooiste stem 
van de radio´) was minder objectief. Ze 
hadden in een ver verleden samengewerkt 
bij Radio Stad en waren vrienden geble-
ven. Een rijtje eigenschappen noemde ze: 
‘Journalist in hart en nieren, met een groot 
kritisch vermogen, helder verstand, goede 

keuze van het nieuws, goede voorberei-
ding, analytisch vermogen en een onafhan-
kelijke geest.’

Objectief was weer dat zij Margreet Ver-
meulen noemde als eerste ombudsvrouw  
in de Nederlandse krantengeschiedenis.

Jacques de Jong
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HET is nog ver rijden voor-
dat je vanuit Amsterdam 

op de zijderoute zit. Na drie 
dagen regen bereiken we 
Servië. Eindelijk gevoel van 
buitenland. Maar waar begint 
de zijderoute eigenlijk? Ik heb 
het opgezocht. Wat blijkt: ‘de’ 
zijderoute bestaat niet. Het 
is een verzamelbegrip, een 
netwerk van karavaanroutes 
tussen China en het oostelijke 
Middellandse-Zeegebied. In 
feite bestond de zijderoute al 
voordat Chinese zijde west-
waarts werd versleept. Ook 
werd er meer dan alleen zijde 

uit China gehaald. En je dacht 
toch niet dat de westerse koop-
lieden met lege handen op 
stap gingen?

Langs de zijderoutes verrezen 
karavanserais, een soort her-
bergen voor mens en lastdier. 
Ze vormden een lange keten 
op de route, dertig tot veertig 
kilometer van elkaar, de af-
stand die een karavaan per dag 
kon afleggen.

In de Turkse grensplaats 
Edirne hebben we een kara-
vanserai gezien, verbouwd 
tot hotel. Dat ik dat nu nog 
weet, begrijp ik zelf niet. Mijn 
geheugen wordt al enige tijd 
ondersteund door lijstjes, maar 
tijdens deze reis worden alle 
herinneringen van voorbije tra-
jecten zonder labeltjes op een 
hoop geveegd. Gelukkig heb ik 
de foto’s nog, mét datum.

Op het moment dat ik dit op-
teken, zit ik op een klein maar 
design hotelkamertje in Tehe-
ran. Buiten is het 46 graden, 
binnen loeit de airco. Precies 
twee weken geleden zijn we 
vertrokken. We rijden elke dag 

zes tot acht uur, een werkdag. 
Alleen als een stad te mooi of 
interessant genoeg is blijven 
we twee nachten. Istanbul was 
de eerste. Wat een bruisende 
bowl van culturen! Ik was er 
nog niet geweest, maar kom er 
zeker terug.

Dat is het verschil tussen 
alleen reizen en in georgani-
seerd verband volgens strak 
tijdschema een route afleggen. 
Je komt op plekken waar je 
niet meer weg wil, maar de 
volgende ochtend om 08.30 
uur start toch de motor.

Tot aan Iran zijn alle zes 
auto’s op eigen houtje van 
het ene hotel naar het andere 
gereden. Bij de grens met Iran 
meldde zich gids Ali, die ons 
vergezelt tot aan de grens met 
Turkmenistan, waar de volgen-
de gids zich bij ons voegt. Alle 
gidsen spreken Engels, zodat 
communicatie met de omge-
ving altijd mogelijk is. 

Omdat er maar één gids is, 
rijden we in colonne. Dat is 
geen sinecure, want Iraniërs 
doen niets liever dan medeweg-

gebruikers links en rechts 
inhalen, klemrijden, afsnijden 
en van de weg drukken. Als 
je daar gevoelig voor bent en 
toegeeft, kom je nauwelijks 
vooruit. Als je er tegenin gaat 
en meedoet aan het gevaarlijke 
spel, ben je ’s avonds bekaf en 
wil je maar drie dingen: een 
grote pils, een maaltijd en een 
bed. De laatste twee zijn er 
elke dag. De pils moet ik deze 
week missen in het alcoholvrije 
Iran.

Lodewijk Bouwense

amsterdam ———————— beijing

Theo Klein tijdens zijn toespraak voor Margreet Vermeulen, met radiocollega Gerdy Nij-
man op de achtergrond.                                Foto Jacques de Jong

Ombudsvrouw
gebundeld

Lodewijk Bouwense 
(vroeger Binnenland, Ka-
belkrant en Internet) en 
zijn vrouw Koosje zijn per 
auto onderweg naar Bei-
jing, samen met vier andere 
teams/auto’s. Ze rijden een 
van de ‘zijderoutes’, 17 dui-
zend kilometer door dertien 
landen. Speciaal voor de 
Volksknar doet deze collega 
met regelmaat verslag van 
zijn ervaringen.



Hoe bevalt de plek waar je nu zit?
‘Het gebouw en het klimaat: mwah. Verder: uitstekend!’

Het werk? De collega’s?
‘Ik vind de internetredactie een hele leuke, actieve club, waar 

iedereen zijn eigen karakter en interesses heeft, maar waar ook 
iedereen goed met elkaar kan samenwerken en dingen voor elkaar 
kan opvangen. De gezamenlijke lunch is altijd een fijn moment 
van samen eten en lachen op de soms hectische werkdagen. 

‘Als datavisualisator werk ik daarnaast met wisselende mensen 
van de hele krant aan een grote diversiteit van onderwerpen. Die 
afwisseling bevalt me erg goed. Ik vind het motiverend om met 
andere experts samen te werken om wat moois neer te zetten. 

‘Ik kom uit de wetenschap, waar ik mijn eigen onderzoeksgroep 
runde en in die functie zit je toch wel erg op je eigen eilandje. Ook 
het grotendeels ontbreken van een eindeloze vergader-
cultuur bij de krant vind ik geen gemis! Soms geeft dit 
nog wel wat grappige verwarringen. Wanneer een redac-
teur me zegt dat iets niet snel af hoeft te zijn, dan is mijn  
reflex om te denken aan een paar weken. Nu weet ik dat 
het vaak ‘morgen’ betekent en dat ik het dus altijd even 
expliciet moet vragen.

‘Mijn specifieke wetenschappelijke kennis gebruik ik 
niet meer, maar ik kan me wel helemaal uitleven met de 
vaardigheden die ik in het onderzoek heb opgedaan. Bij 
het visualiseren van data ga ik (samen met Sybren Kooi-
stra) op zoek naar data, analyseer de data, denk na over 
de juiste weergave om de boodschap over te brengen en 
programmeer er flink op los om een mooie interactieve 
presentatie op internet neer te zetten. Daarnaast kan ik er 
ook nog wat van mijn privé interesse in kwijt: illustratie, 
fotografie en grafisch ontwerp.’

Hoe ben je hier terechtgekomen?
‘Ik heb misschien een wat ongebruikelijke weg afgelegd: schei-

kunde gestudeerd, in de natuurkunde gepromoveerd en daarna 
twee twee-jarige postdoc onderzoeken gedaan in New York en 
Cambridge/Amsterdam. Vervolgens werd ik groepsleider (as-
sistant professor) bij het natuurkunde instituut AMOLF in Water-
graafsmeer. Ik heb altijd veel plezier gehad in zelf onderzoek te 
doen, maar ik kwam er al snel achter dat een functie waarin ik 
alleen nog anderen aanstuur en opleid, me geen voldoening geeft. 
‘Dus: een moeilijke knoop doorgehakt, de wetenschap vaarwel ge-

zegd, mezelf bijgespijkerd op het gebied van datavisualisatie en me 
in het najaar van 2013 bij Laurens Verhagen gemeld als stagiaire. 
Daar is mijn huidige freelance overeenkomst met de Volkskrant uit 
voortgekomen. Daarnaast doe ik ook nog wat andere klussen voor 
mijn eigen bedrijfje, Dutch Data Design (dutchdatadesign.nl).’

Was dit een ideaal, werken bij de Volkskrant?
‘Het was geen bewust doel, maar in de loop der dingen vormt het 

een uitstekende stap, die precies aansluit bij mijn huidige interes-
ses. Overigens ben ik altijd wel actief bezig geweest op het gebied 
van populair-wetenschappelijke journalistiek en ik heb ooit nog 
een half jaar stage gelopen bij het toenmalige Natuur & Techniek 
(nu New Scientist). Dus deze sprong naar de journalistiek is ook 
weer niet helemaal een verrassing.’

Wat wil je bereiken, wat is je ambitie?
‘Naast het toegankelijk maken van allerhande informatie - zodat 

mensen zelf op onderzoek uit kunnen gaan en de voor hen relevan-
te verhalen kunnen vinden - zou ik graag zien dat mijn visualisa-
ties mensen doordringen van belangrijke maatschappelijke issues.
Daarnaast hoop ik dat de visualisaties ook bij de Volkskrant intern 

helpen bij het onderzoeken van data en het ontdekken 
van nieuwe verhalen. Zie volkskrant.nl/huizenmarkt en 
volkskrant.nl/wk2014 voor recente voorbeelden van 
datavisualisaties gebaseerd op extern en intern verza-
melde data.

Heb je al een of meer wapenfeiten op je naam kun-
nen krijgen? Zo ja, welke? 

‘In juni ben ik samen met Sybren Kooistra en Thijs 
Balder genomineerd voor de internationale Data Jour-
nalism Awards van het Global Editors Network. Helaas 
konden we het team van 30+ man van de New York 
Times uiteindelijk niet verslaan, maar ik vind het een 
mooie prestatie voor ons nieuwe datateam.’

Welke verwachtingen heb je van je toekomst?
‘Met de almaar toenemende informatiestromen en de 

noodzaak om efficiënt en digitaal te communiceren, zie 
ik voorlopig bijna oneindige mogelijkheden op het gebied van 
datavisualisatie, zowel binnen als buiten de journalistiek. Dat is 
mooi, want ik kan hier veel van mezelf in kwijt en vind het heerlijk 
om nieuwe richtingen te verkennen. Wat dat betreft is de timing 
perfect, met de nieuwe site binnenkort en de mogelijkheden die 
dat biedt voor innovatieve manieren om verhalen te vertellen.’

Hoe denk je over de huidige Volkskrant? De koers?
‘Ik vind de Volkskrant inhoudelijk goed en ik lees graag (delen 

van) Vonk en Sir Edmund. Ook de ‘kankerspecial’ van Wetenschap 
een tijd geleden vond ik erg goed. 

‘Wel mag van mij het onderscheid tussen feit en opinie hier en 
daar wat duidelijker zijn en ik raak niet echt opgewonden van 
voorpagina’s waar alleen foto’s en geen nieuws op staan. 

‘En ik kijk natuurlijk uit naar de verdere integratie van krant en 
internet site!’

‘Datavisualisator’ is Mirjam Leunissen (35), nieuw talent 
op Volkskrant.nl, de krant op internet. Zij zet cijfers en fei-
ten om in beeld. ‘In de krant mag het onderscheid tussen 
feit en opinie wat duidelijker zijn.’

Mirjam Leunissen, internetredactie
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De weg van scheikunde 
naar datavisualisatie 


