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DE VOLKSKNAR: begon-
nen in april 2005, nu 
in het tiende jaar met 

nummer 250. Zonder ophef, ge-
woon doorgaan, kijken hoe ver 
we komen. Een beetje rekenen 
leert dat we nog steeds op ge-
middeld 26 nummers per jaar 
uitgekomen zijn.

De populariteit van de Volks-
knar ligt nogal hoog. Een graad-
meter is het aantal ‘abonnees’ 
dat - vrijwillig -  bijdraagt aan 
de financiële instandhouding 
van het blad. Dat zijn er veel 
(30 procent). 

In principe zijn we gratis - 
moet kunnen, beetje het idee 
uit de jaren zeventig. AOW en 

pensioen zijn stabiele geld-
schieters. Maar voor de directe 
kosten hebben we nu eenmaal 
geld nodig om niet direct in ar-
moede te vervallen. De lezers 
begrijpen dat.

Ook daarnaast boeken we 
leuke resultaten, Het zijn niet 
alleen 250 interessante krant-
jes die een kijkje bieden in de 
journalistiek van vroeger en 
vandaag, maar ook de neven-
effecten: meer onderlinge con-
tacten; collega’s die elkaar lang 
niet hadden gezien, komen el-
kaar weer tegen.

De driemaandelijkse borrel is 
een vast gegeven waar collega’s 
die daar zin in hebben, andere 

collega’s kunnen ontmoeten. Er 
komt altijd een vaste kern van 
acht of tien man/vrouw. Soms 
ook dertig.

Een enkele keer is er een eve-
nement met een speciale gast. 
En in juli was er de bijeenkomst 
in het nieuwe Volkshotel, waar 
maar liefst zestig man en vrouw 
bij elkaar kwamen (een com-
plete, vakbekwame redactie, in-
clusief documentatie, dictafoon 
en administratie), met een ge-
schiedenis van hier tot gunder.

Niet dat de club hangt aan al 
datgene wat er vroeger was. 
Het zijn hoogstens mooie, leu-
ke, boeiende of kwalijke herin-
neringen. De meeste pensiona-

do’s zijn ook geïnteresseerd in 
de eigentijdse ontwikkelingen, 
zowel journalistiek als tech-
nisch. Dat proberen we bij te 
houden. 

Dus na dit nummer 250 moet 
er gewoon weer een nummer 
251 komen, en een nummer 
280 en een nummer 301. 

Bij leven en welzijn dus.

Directie en hoofdredactie 
de Volksknar

Volksknar nummer 301 in voorbereiding

IBAN nummer:
NL41RABO0332813398
ten name van J. de Jong

‘Ik denk dat Stefan nog over boeken zal 
tekenen als er helemaal geen boeken meer 
zijn’, concludeerde Volkskrant-hoofdre-
dacteur Philippe Remarque. Hij sprak bij 
de opening van de tentoonstelling Hoe 
open ik een boek in het Persmuseum waar 
tot en met 28 september meer dan honderd-
zeventig originele, ‘literaire’ tekeningen 
van Stefan Verwey hangen. Ze zijn gebun-
deld in het gelijknamige boek, dat vrijdag 
5 september tegelijk werd gepresenteerd.

Kees van Kooten zou de tentoonstelling 
openen, maar wegens een hartinfarct was 
deze verhinderd. Directeur Niels Beuge-
ling van het Persmuseum nam die taak 
daarom over.

Bij de presentatie van het boek herin-
nerde Philippe Remarque eraan dat hij de 
tekeningen van Stefan Verwey al op zijn 
zevende in de krant zag staan, in Dag in 
Dag uit, ‘het leuke hoekje in een ernstige 
krant’. Twee decennia later vroeg de krant 
hem over schrijvers en het boekenvak te te-
kenen om het boekenkatern te verluchten. 

‘Het resultaat staat elke week in de Volks-
krant – ook na twintig jaar nog, en dat had 
niemand verwacht, al helemaal niet Stefan 
zelf. We vieren dat onvermoede jubileum 
met deze tentoonstelling, waar de beste 
boekencartoons zijn verzameld. En met dit 
fijne boekwerk.’ 

Philippe vertelde dat uit lezersonderzoek 

is gebleken dat de cartoons van Stefan Ver-
wey ‘tot de zeer populairen’ behoren. Bij 
de voorbereiding van het nieuwe katern 
Sir Edmund kreeg Stefan Verwey de vraag 
voorgelegd of hij niet iets anders kon ma-
ken, tekeningen die aansloten bij artikelen 
of cartoons met een liggend formaat. Ste-
fan besloot echter te blijven tekenen over 

boeken, schrijvers en uitgevers, in het-
zelfde staande formaat. ‘Zelfs de grote ver-
nieuwer op de krant, Chris Buur, gaf zich 
gewonnen’, meldde Philippe Remarque.

Tussen de vele bezoekers zagen we min-
stens vier Volkskrant-collega’s van Stefan 
Verwey: Jos Collignon, Peter van Straaten, 
Waldemar Post en Peter van Hugten.

Twintig jaar literaire cartoons gebundeld

Hoofdredacteur Philippe Remarque en cartoonist Stefan Verwey richten zich op de lens 
van Wim Ruigrok bij de presentatie van het boek ‘Hoe open ik een boek’, twintig jaar 
literaire tekeningen van Stefan Verwey.               Foto Jacques de Jong
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Tanneke de Groot van krant naar radio naar onderwijs

‘Bijna geen ruimte meer voor freelancers’

‘Dat was toeval, die baan, geen 
bewuste keuze. Ik had kort 
daarvoor Riet Lina ontmoet in 

De Nieuwe Kerk in Amsterdam. Zij was 
betrokken bij een gezamenlijk evenement 
van de Volkskrant en De Nieuwe Kerk. Ik 
werkte bij het Holland Festival en bij di-
verse theaters in Amsterdam. Hoe weet ik 
niet meer precies, maar ik hielp haar met de 
reserveringen. Dat beviel kennelijk goed, 
want ze vertelde dat er bij de krant een 
vacature was op het redactiesecretariaat. 
Ik solliciteerde en werd aangenomen. Het 
ging om een parttime functie. Daarnaast 
studeerde ik MO-Nederlands’

Verliefd
‘Na een jaar ging Liesbeth van Groot-
heest weg bij het mediakatern Vervol-
gens waar ze de coördinatie deed van de 
uitgaanspagina. Die taak wilde ik graag 
overnemen. Zo kwam het dat ik regelma-
tig aanschoof bij de redactie van Het Ver-
volg. Daar leerde ik Dick Slootweg ken-
nen. We werden verliefd en binnen drie 
maanden vonden we een huis in de buurt, 
in de Swammerdamstraat. We deelden een 
liefde voor Indonesië. Dick zat al jaren in 
het bestuur van de stichting Tong Tong die 
elk jaar de fameuze Haagse Pasar Malam 
Besar organiseerde. Begin 1988 gingen we 
voor het eerst samen naar dat land.

‘Intussen rondde ik mijn studie af en 
werkte ik voor het illegale radiostation 
Radio 100. Daar presenteerde ik een pro-

gramma over Amsterdamse popmuziek, 
vanuit de kluis van het gekraakte pand van 
de voormalige lettergieterij Tetterode in de 
Bilderdijkstraat.  En ik ging aan de slag als 
weekeindverslaggever bij de officiële lo-
kale zender Radio Stad.’

Radio
‘Toen de uitgaanspagina van Vervolgens 

naar Kunst verhuisde was het niet de be-
doeling dat ik meeging. Ik besloot te stop-
pen bij de krant en als freelance journalist 
verder te gaan. Behalve voor Radio Stad 
werkte ik ook bij Radio West, de regionale 
omroep van Zuid-Holland. 

‘Af en toe kwam ik nog wel op de krant, 
zeker toen we een hond, Bo, cadeau kre-
gen van Boudewijn Paans, de hoofdre-
dacteur van de VPRO Gids die geregeld 
schreef voor Het Vervolg. Dick nam Bo, 
die vernoemd was naar zanger en gitarist 
Bo Diddley, vaak mee naar de redactie. 
Ik kwam hem dan als ik eerder thuis was, 
ophalen. Pay-Uun Hiu was dol op Bo en 
hij op haar. Andere collega’s klaagden wel 
eens over zijn luidruchtige geslobber uit de 
drinkbak terwijl ze net een belangrijk tele-
foontje pleegden. Van weer anderen kreeg 
Bo vaak een lege kartonnen koker bij wijze 
van kluif toegeworpen die hij met veel en-
thousiasme begon te slopen.

‘Tijdens onze vierde reis naar Indonesië 
overleed Dick onverwacht op 18 maart 
1992 in Malang op Oost-Java. Vijf dagen 
eerder stond zijn laatste grote reportage in 

het katern Kunst & Cultuur. Hij was pas 
45. 

‘Riet Lina was de eerste die ik belde met 
het vreselijke nieuws. Van haar, Hans Bey-
non en Annemieke Jansen kreeg ik veel 
steun. Ook vele anderen leefden op ver-
schillende manieren mee. Een aantal col-
lega’s stuurde me mooie brieven. 

‘Bijna twee jaar later ging ik weer naar 
Indonesië om radioreportages te maken, 
over krontjongmuziek en dangdut, Indone-
sische popmuziek. 

‘Ik bleef radio maken in Nederland en 
Indonesië. Met Michel Maas maakte ik 
voordat hij correspondent werd in Indone-
sië een documentaire over het geluid van 
Boedapest. Later ook over persvrijheid in 
Indonesië. Als ik in het land ben treffen we 
elkaar altijd korter of langer. Met Martin 
Schouten heb ik een reportage gemaakt 
over Louis Paul Boon in Aalst. Toen hij 
voor HP/De Tijd werkte gingen we soms 
samen op pad. Hij voor een stukje, ik voor 
een radioreportage.’

Cultuurprogramma
‘Voor het dagelijkse cultuurprogramma 

Radio Uit op Radio 5 maakte ik jarenlang 
reportages over beeldende kunst, literatuur 
en muziek. Een leven lang was een ander 
programma, met portretten van oudere 
kunstenaars en wetenschappers. Een uur 
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‘Play it, Sam.’ Op de verhoging neemt een 

jongeman plaats achter de vleugel. De hoek 

in het Volkshotel waar eens de postka-

mer van de krant verscholen lag, is nu een 

lounge met veel daglicht. Prozaïsche naam: 

De Werkplaats. (Discussie achter de bar. ‘Ik 

ga echt jouw troep niet opruimen.’) 

Adriaan de Boer sprak er met Tanneke 

de Groot, die in 1986 begon op het secre-

tariaat. Ze ging voor diverse omroepen ra-

dioreportages maken, pionierde in Lelystad, 

deed research voor tv en waagde zich voor 

de klas. 
Tanneke de Groot.     Foto Adriaan de Boer
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AmsterdAm ----——-------—Beijing (4 en slot)

zorgvuldig gemaakte interviews, aange-
vuld met reportages. Ik portretteerde onder 
anderen de schrijver F. Springer, actrice 
Sigrid Koetse en musicus en theatermaker 
Chaim Levano. 

‘In 2004, nadat ik al die jaren als freelan-
cer had gewerkt voor de VARA, de VPRO 
en de NPS, bezuinigde de publieke om-
roep zodanig dat ik moest omkijken naar 
iets anders. In Lelystad heropende het 
museum Nieuw Land Erfgoedcentrum. Ik 
heb er de educatieve afdeling opgezet en 
de openingstentoonstelling samengesteld, 
waarvoor Gerrit-Jan van Ek, de huidige 
chef van de fotoredactie, nog een maquette 
van zijn zelf ontworpen huis in Almere in 
bruikleen gaf. 

‘Het was heel interessant om te pionieren, 
samenwerking te zoeken met andere erf-
goed-, cultuur- en milieuorganisaties. Mee 
te werken aan documentaires en publica-
ties. We hebben zelfs een scheepswrakken-
route uitgezet. 

‘In 2008 trok toch de radio weer. Ik werkte 

mee aan Radio 4-producties en aan Dicht-
bij Nederland op Radio 5, een programma 
vanuit en over multicultureel Nederland 
dat ook op tv was. Bij MTNL, de stichting 
Multiculturele Televisie Nederland, deed 
ik research voor Z.O.Z., een tv-programma 
van Anil Ramdas.’ 

Bezuinigingen
‘Voor de VPRO Radio maakte ik een do-

cumentaire over Dogtroep en over honderd 
jaar kamperen in Nederland. Tot er nieuwe 
bezuinigingen kwamen. Veel programma’s 
werden opgeheven en voor freelancers was 
bijna geen ruimte meer. 

‘Een vriendin van me werkte bij het ROC 
van Amsterdam en vroeg: is lesgeven niets 
voor jou? Je hebt je tweedegraads be-
voegdheid. Ik begon als vrijwilliger bij een 
carrouselklas, voor leerlingen die even de 
weg kwijt zijn maar wel onder de leerplicht 
vallen, en dat beviel. Al snel kon ik betaald 
invallen. 

‘Met plezier gaf ik Nederlands aan de 
leerlingen van het Johan Cruyff College, 
een onderdeel van het ROC, bedoeld voor 
topsporters die naast hun carrière toch een 

diploma marketing en communicatie wil-
len behalen, maar ook aan de kappers en 
de sporters. Ik ontwikkelde lesmateriaal 
en leverde bijdragen aan nieuwsbrieven. 
Daarnaast bleef ik freelancen, ik deed on-
der andere research voor het tv-programma 
Andere Tijden. Een radiodocumentaire 
over fotoalbums uit Indië die in het bezit 
waren van het Tropenmuseum, dat op zoek 
was naar de rechtmatige eigenaren. En een 
reportage over het taalgebruik van mbo-
leerlingen.                          

‘Binnenkort hoop ik terug te keren bij het 
ROC. Maar ook daar wordt bezuinigd. In-
tussen kan ik het, als journalist, toch niet 
laten om nieuwe onderwerpen uit te diepen 
en daar programma’s over te bedenken. Zo 
werk ik nu aan een voorstel voor een docu-
mentaire over Chinezen die generaties lang 
in Indonesië hebben gewoond, veelal in de 
jaren zestig naar Nederland zijn gekomen 
en hier in Nederland altijd in de schaduw 
zijn gebleven.’

Tanneke de Groot staat inmiddels weer 
voor de klas. Voorlopig twee dagen per 
week bij het Regio College in Zaandam. 
Ook het ROC heeft gebeld.

Vervolg van pagina 2

IN krap vier weken van west 
naar oost over zevendui-

zend kilometer. Mag ik dan 
zeggen dat ik China ken? Nee, 
ik begrijp slechts iets meer 
dan voorheen van het enorme 
land en zijn circa 1,6 miljard 
inwoners. 

Met de geld- en energiever-
slindende bureaucratie maak 
je al kennis voordat je het land 
binnen mag: visum aanvragen, 
met opgave van gewenste 
route, naam Chinese contact-
persoon, wanneer je het land 
in- en uitgaat, kopie autopa-
pieren en duidelijke foto van 
voor- en achterkant van de 
auto. En zodra je de grens over 
bent, moet zowel de chauffeur 
als de auto worden gekeurd. 
China erkent alleen Chinese 
rijbewijzen en dus moet je een 

Chinees rijbewijs (op)halen. 
Het waarom wordt spoedig 
duidelijk: Chinezen zijn alleen 
het Chinese schrift machtig en 
zien in principe geen verschil 
tussen een buitenlands rijbe-
wijs en een bibliotheekpasje.

Communicatie, nog zo’n 
probleem. De standaardtaal 
is het Pekingmandarijn, een 
bundeling van een tiental 
subtalen, die alle geschreven 
worden met dezelfde karakters, 
maar niet op dezelfde manier 
worden uitgesproken. De ene 
Chinees verstaat geen woord 
van wat de ander zegt, maar 
ze kunnen wel dezelfde krant 
lezen, of naar de altijd Chinees 
ondertitelde Chinese film 
kij ken. De Chinese taal met 
zijn 12 duizend karakters is 

zelfs voor Chinezen moeilijk. 
Buiten China is nauwelijks 
iemand die taal machtig.

Tijd voor Engelse les, moet 
de overheid hebben gedacht. 
Het vak Engels wordt breed 
uitgerold, te beginnen bij de 
kleuters. En het werkt. Veel 
jongeren tussen 6 en 16 spre-
ken enigszins Engels. Van tijd 
tot tijd worden we op straat en 
in winkels aangesproken door 
een jongmens dat ons in keurig 
Engels vraagt hoe het met ons 
is, waar we vandaan komen 
en hoe we heten. Hun van 
trots glunderende ouders op 

de achtergrond snappen er zelf 
geen jota van.

Gebrek aan communicatie-
middelen kan ook een groeps-
etentje behoorlijk in de war 
schoppen. Het is in China de 
gewoonte om, wanneer in 
groepsverband wordt gegeten, 
van alles op tafel te (laten) 
zetten en iedereen te laten 
pakken waar hij trek in heeft. 
Essentieel hierbij is de onder-
linge afstemming, want als één 
persoon een kopje soep bestelt, 
wordt voor de hele groep soep 
op tafel gezet.

Lodewijk Bouwense

Lodewijk Bouwense (vroe ger Binnenland, 
Kabelkrant en Internet) en zijn vrouw Koosje 
hebben per auto een van de ‘zijde routes’, naar 
Beijing gereden, zevenduizend kilometer door 
dertien landen. Heden zijn laatste van vier 
bijdragen, speciaal voor de Volksknar.

Bureaucratie en communicatie

Lodewijk Bouwense  in gesprek met Chinese oma over de klein-
kinderen.



In de serie over jong talent bij de Volkskrant deze keer 
Jetske Looijen (25), vormgever op de afdeling die 
vroeger Opmaak heette. ‘Het kan altijd beter - en daar 
lig ik weleens wakker van.’
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Jetske Looijen, vormgever:

Samen een mooie, 

slimme krant maken,

daar word ik gelukkig van

Hoe bevalt de plek waar je nu zit?
‘Ik ben vormgever, op zondagavond maak ik vaak de bijlage 

V. Maandagavond heb ik dienst bij de nieuwskrant en ik sluit de 
week af met drie dagen Sir Edmund. 

‘Ik zie gedurende de week verschillende kanten van de redactie. 
Op zondag heb ik mijn eigen toko, samen met twee eindredacteuren 
zet ik dan de V in elkaar. Dat verschilt van een doordeweekse 
dienst: dan is er geen artdirector, geen V-beeldredacteur en geen 
chef Uit. Dan heb ik meer ruimte om zelf beslissingen 
te nemen. Dat vertrouwen krijg ik altijd.

‘De avonddiensten bij de nieuwskrant zijn anders. 
Soms hectisch, vaak wel overzichtelijk, maar nooit 
saai. Er is minder tijd en ruimte voor de vormgeving. 
Als de deadline dichterbij komt, kan het simpelweg 
gooi- en smijtwerk zijn. 

‘Maar het liefste maak ik de zaterdagbijlage Sir 
Edmund. Ik begrijp het commentaar dat de Sir Edmund 
soms niet toegankelijk genoeg is. De onderwerpen zijn 
niet altijd even sexy, waardoor iedereen tien passen 
harder moet lopen. Lucas van Esch (artdirector) daagt 
ons iedere week weer uit om tot nieuwe oplossingen te 
komen. Er is iets meer ruimte en tijd om op een idee 
te broeden, maar naar mijn idee nog niet genoeg. Ik ga 
bijna nooit weg met het idee dat het goed genoeg is. 
Het kan altijd beter, en ja ik lig daar wel eens wakker 
van.’

Het werk? De collega’s?
‘Ik heb bij twee andere kranten gewerkt. Daar miste ik personen 

aan wie je jezelf kunt optrekken. Die zijn er bij de Volkskrant zeker 
wel. Ik weet op wiens goede smaak ik blindelings kan vertrouwen. 
En bij wie ik moet zijn voor dat extra duwtje. Het werk bij de krant 
is nooit een onemanshow. Wanneer ik iets maak dat goed is, heeft 
een collega vaak nog wel een suggestie om het nog beter te maken. 
Daar word ik gelukkig van, dat we samen een mooie en slimme 
krant kunnen maken.’

Was dit een ideaal, werken bij de Volkskrant?
‘De studie journalistiek bungelt elk jaar ergens onderaan de lijst 

van opleidingen met een goed perspectief op de arbeidsmarkt. Ik 
kon daar om lachen en zag het vooral als een aanmoediging.   

Als student journalistiek had ik nooit voor ogen dat ik per se 
bij een krant wilde werken. Dat ik hier terecht ben gekomen, is 

toeval. In eerste instantie wilde ik stage lopen bij Trouw, waar op 
het laatste moment toch geen plek bleek te zijn. Drie maanden 
later kon ik hier terecht. Wel een fijn toeval dus.’ 

Heb je al een of meer wapenfeiten op je naam kunnen krijgen? 
Zo ja, welke? 

‘Bij de oude weekendbijlagen op berliner formaat maakten 
we altijd een übercover, een vierluik van afbeeldingen uit de 

verschillende katernen (Reizen, Boeken, Wetenschap 
en Media). Ik had een haat-liefde verhouding met 
deze cover, het was ontzettend moeilijk om vier 
afbeeldingen te vinden die elkaar versterkten, 
of iets met elkaar deden. Tegelijkertijd waren de 
mogelijkheden vaak eindeloos. Met Lucas van Esch, 
Theo Audenaerd en Tahirah Salomon hebben we 
een aantal hele mooie covers gemaakt. 

‘Daarnaast houd ik ervan de lezer een knipoog 
te geven. Dat kun je natuurlijk geen wapenfeit 
noemen, maar een geintje of trucje dat misschien 
slechts een handvol lezers op zal vallen. Net dat 
beetje extra moeite doen voor een beter resultaat. 
Bijvoorbeeld door een verband te leggen tussen 
een aantal foto’s die los naast elkaar staan.’

Hoe zie je je toekomst? Welke verwachtingen heb 
je?

‘Ik lees nooit een tijdschrift, boek of krant vanaf het 
scherm. De romanticus in mij houdt zóveel van de 

papieren versie. Op zaterdagochtend tijdens het ontbijt de krant 
delen met je lief... Toch wil ik me graag binnen afzienbare tijd 
verdiepen in het technische deel van vormgeving op internet. 

‘Over de toekomst maak ik me niet zoveel zorgen. Ik kan meer 
dan een kunstje, bovendien ligt alle informatie voor het grijpen. 
Het is misschien een cliché, maar ik geloof dat als je gemotiveerd 
bent, hard werkt, en goed bent in wat je doet, er altijd wel iemand 
op je zit te wachten.’ 

Hoe denk je over de huidige Volkskrant? De inhoud? De koers?
‘Het is onmogelijk om elke dag 56 pagina’s te vullen met alleen 

maar eersteklas artikelen. Maar soms lees ik verhalen die de krant 
mijns inziens echt niet zouden moeten halen.

‘De huidige website kan qua inhoud, vormgeving en beeldkeuze 
mijn aandacht niet lang vasthouden. Ik vind hem al lang niet meer 
van deze tijd, dus ik zie erg uit naar Volkskrant-Plus, de nieuwe 
aanpak van de krant op internet.’


