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Abstract expressionistische tekentaal

‘Wacht ik zet even de televisie 
uit. Ja, zo kan ik je beter ho-
ren. Wat ik sinds mijn pensio-

nering doe? Ik ben met vervroegd pensi-
oen gegaan. Ik was pas 62. Telt dat ook? 
Ja, dat zijn van die sneue types. Kunnen 
ze missen als kiespijn. Klopt helemaal. In 
mijn geval, als museummedewerker, werd 
me gevraagd plaats te maken voor jonge 
mensen. Ik bleek nog de enige staffunc-
tionaris met een fulltime dienstverband. 
De nieuwe directeur had bedacht dat hij 
van mijn salaris twee jonge mensen kon 
aanstellen en de personeelschef rekende 
me voor dat ik door op te stappen netto 
meer zou verdienen. Ja, ongelooflijk, nog 
geen tien jaar geleden. Ik ging er bruto 
op achteruit, viel daardoor in een andere 
salarisschaal waardoor ik netto meer 
overhield. 

Schiet het museum er iets mee op vroeg 
ik, ze blijven me toch tot m’n 65ste be-
talen? Maar nee, de wisseltruc was dat 
zo’n vervroegd pensioen voor rekening 
van het ABP komt, dus mijn salaris kwam 
helemaal vrij. Vandaar die twee nieuwe 
mensen. 

Het afscheid was omstreden. Mensen 
konden kiezen uit tien vragen die ik had 
uitgedeeld en daar gaf ik dan antwoord 
op. Er werd gelachen, maar er liepen ook 
mensen boos weg. Uiteindelijk pakte ie-
mand de microfoon van me af en dat was 
dat. Nee, ik was niet dronken. 

De eerste jaren ging ik helemaal los. In 

een disco presenteerde ik voor de kunst-
academie drie heldenavonden, rumoerige 
interviews met bekende kunstenaars. Zo-
iets deed ik ook al een jaar of wat in een 
naburige stad. Voor het museum waar ik 
twintig jaar werkte, schreef ik een catalo-
gus, werkte mee aan andere kunstpubli-
caties en sloofde me uit in rubrieken voor 
het programmaboekje van het plaatselijk 
symfonieorkest. Alles bij elkaar had ik het 
drukker dan voor mijn pensionering. 

Het bekende verhaal. 

Vier jaar geleden heb ik er een streep 
onder gezet. Nu schrijf ik nog een column 
in PuntKomma, een cultureel kwartaal-
blad in Rotterdam, en ik doe iets bij de 
vriendenclub van de Schouwburg. Verder 
koester ik mijn bibliotheek en de kunst en 
kunstnijverheid die ik heb verzameld. Mijn 
hele leven heb ik onregelmatig gedichten 
geschreven en in een doos opgeborgen. 
Ik dacht, nu eens kijken of het wat is, 
maar ik kan mijn handschrift niet meer 
ontcijferen, het is een soort abstract ex-
pressionistische tekentaal, dus dat wordt 
niks. Ja, best een geruststelling dat ik 
daar in elk geval niets meer mee hoef.

Eric (Erik) Beenker

ONDER DE MENSEN is een serie over 
de manier waarop Volkskrant-pensio-
nado’s zich nog maatschappelijk nut-
tig maken. Niet achter de geraniums, 
maar buiten, onder de mensen. Deze 
keer Eric Beenker  voorheen kunst-
redacteur bij de Volkskrant.
Redactie: Adriaan de Boer.

TO RUSSIA WITH lOVE
Tom Vennink, de nieuwe man voor de Volkskrant in Moskou.  Hij 
vestigt zich daar samen met zijn Russische vriendin. Zie zijn ver-
haal op de volgende pagina.

Twee oud-collega’s van de Volkskrant, allebei ver in de ze-
ventig, hebben het schrijven nooit kunnen laten en zijn nu 
allebei weer uitgekomen met een boek. 

Martin Schouten (77) presenteert op vrijdag 20 november 17 
uur een nieuwe roman: Den Haag. Dat gebeurt bij boekhandel 
Couvée-Benoordenhaeghe, Van Hoytemastraat 66, in Den Haag. 

Het eerste exemplaar wordt overhandigd aan stadshistoricus 
Wim Willems, die daar een praatje bij houdt. Het vorige boek 
van Martin was Het palingoproer, historische roman over de 
opstand in de Jordaan in 1886. Den Haag is een politieroman, 
eveneens gebaseerd op historische gegevens.

Lisette Lewin (76) heeft op 29 oktober bij Nijgh & Van Ditmar 
haar elfde boek gepresenteerd. Een doek over de spiegel. Lisette: 
‘Het was het afscheidsfeest van Vic van de Reijt. Hij ging met 
pensioen als uitgever bij Nijgh. Toen hij daar in oktober 1989 
aantrad, begon hij met een boek van mij en nu is hij zesentwintig 
jaar later ook met een boek van mij geëindigd.’ 

Haar bundel, een vervolg op het in 1999 verschenen Verliezers 
op zee, bevat voornamelijk fictieve, maar ook historische verha-
len. De verhalen werden, op één na, tussen 2001 en 2012 gepu-
bliceerd in literaire tijdschriften.

Gepensioneerde collega’s 
komen weer met een boek
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Je opleiding? 
‘Een schooltje – want zo voelt het als 

je daar zit – in Middelburg. University 
College Roosevelt heet het. Daar naartoe 
gaan is een van de beste keuzes uit mijn 
leven geweest. Je zit er niet in een grote 
collegezaal met appende hangjongeren, 
maar in kleine klasjes met mensen uit de 
hele wereld die wat willen leren. En met 
fantastische leraren die je keihard aan het 
werk zetten. Je kiest alleen vakken die je 
interessant vindt. Ik kon naast economie 
en politiek ook geschiedenis doen, wat 
Spaans leren en journalistiek proberen. 

‘Na die drie jaar heb ik een veel te dure 
master gedaan aan King’s College London 
waardoor ik nu een studieschuld heb. Het 
klinkt wel lekker prestigieus, King’s Col-
lege London, maar het stelt niks voor ver-
geleken met Middelburg.’

Wat deed je bij NRC? 
‘Heel veel leren van Hans Nijenhuis en 

Gretha Pama, twee geweldige mensen die 
me gebracht hebben waar ik nu zit. Zij ge-
ven jonge mensen vertrouwen en laten je 
van alles doen. Dat is echt te gek. Zwaar-
gewichten als Jeroen van der Kris waren 
er om me te begeleiden. 

‘De redactie van nrc.next, waar ik als 
algemeen verslaggever werkte, was on-
gelooflijk creatief en energiek. Op de 
dag van de aanslagen in Parijs bedacht 
de redactie: we nemen de voorpagina van 
Charlie Hebdo en plakken die over de 
hele één. Geen logo van nrc.next, geen ad-
vertenties, niks. Alleen de Charlie Hebdo, 
maar dan met drie kogelgaten erin die op 
iedere pagina van de krant artikelen door-
boorden. Dat soort dingen verzon geen 
enkele andere krant.’

Waar zit je nu? 
‘Ik moet nog beginnen als correspondent 

in Rusland. De afgelopen maand heb ik op 
de buitenlandredactie meegelopen om de 
krant en de mensen te leren kennen. Dat 
vond ik heel waardevol. Op een gegeven 

moment waren Theo Koelé en Bert Lan-
ting aan het ruziën wie welk kogelwerend 
vest meekreeg naar het buitenland. Toen 
dacht ik: oké, nu zit ik dus echt bij de re-
dactie Buitenland.’

Verschil tussen NRC en de Volkskrant?
‘De lijntjes van de oplagecijfers lopen 

een andere kant op.’

Wat trekt je bij de Volkskrant? 
‘Mijn ouders hadden thuis altijd de 

Volkskrant. Ik scheurde stukjes uit en 
maakte aantekeningen over geweldige tus-
senzinnetjes, mooie stijlfiguren. Ik wilde 
er stage lopen toen ik ervaring opgedaan 
had bij de Provinciale Zeeuwse Courant, 
dus stuurde ik een brief. De stagecoördi-
nator mailde terug: ‘Ik ben afwezig, mijn 
collega zal je brief beantwoorden’. Nooit 
meer wat van gehoord. Bij NRC wel, ik 
mocht meteen beginnen. Wat ik fijn vind 
aan de Volkskrant, is dat de krant dicht bij 
de lezer staat, er straalt een warm huiska-
mergevoel vanaf. En ik vind het heel be-
langrijk dat een krant onafhankelijk pro-
beert te zijn, zonder politieke kleur.’

Je gaat door voor een goede schrijver. 
Wat heb je met taal? 

‘Dat heb ik van mijn moeder, die geeft 
Nederlands. Maar mijn stukken kan ze 
in de les niet gebruiken, want mijn zin-

nen zijn te kort. De leerlingen moeten 
van die lange zinnen maken. Daar ben ik 
niet zo van. Een alinea van een regel, of 
heel soms zelfs van één woord, daar houd 
ik wel van. Mijn oma vindt het allemaal 
maar niks. ‘Je zet veel te veel punten’, 
zegt ze. ‘Zet nou eens een komma.’

Ben je speciaal voor Moskou aange-
trokken?

‘Ja.’

Is het de standplaats of de vriendin, die 
je naar Rusland trekt? 

‘Onmogelijk om deze vraag te beant-
woorden. Als ik in Londen mijn vriendin 
niet had leren kennen, had ik Rusland niet 
zo goed leren kennen. Dan was ik mis-
schien niet zo gefascineerd geraakt van 
het land. Nu trekken twee dingen mij naar 
Moskou: mijn vriendin en de mooiste 
standplaats die er is in de journalistiek.’

Rusland telt weer mee in de wereld: po-
sitief of negatief? 

‘Dat interesseert mij niet zo. Ik wil ont-
dekken en uitleggen waarom Rusland doet 
wat het doet.’

Heb je daar al bepaalde onderwerpen 
die je wilt gaan doen? 

‘Ik ben benieuwd naar mijn Russische 
leeftijdgenoten.De eerste generatie die op-
gegroeid is na de Sovjet-Unie en nu aan het 
werk gaat. Ze lopen op Nikes, eten bij de 
Mac, gaan op vakantie naar de VS of Euro-
pa, studeren daar zelfs. Wat doen ze als hun 
eigen land opeens de andere kant op gaat? 
Verhuizen ze naar het Westen? Komen ze 
in opstand tegen de regering? Maakt het ze 
niks uit? Dat vind ik interessant.’

Als Moskou niet aan de orde zou zijn, 
waar zou je dan willen werken? 

‘Moskou is wel degelijk aan de orde. Ik 
denk dat ik de komende jaren weinig tijd 
zal hebben om aan andere functies te den-
ken. Dat wil ik ook niet, want ik denk dat 
correspondent Rusland de mooiste baan 
ter wereld is.’

Tom Vennink (25)  is de nieu-
we correspondent Moskou, op-
volger van Olaf Koens. Hij wil 
vooral ‘uitleggen waarom Rus-
land doet wat het doet.’ 
Jacques de Jong mailde hem 
enkele vragen.

Nieuwe man in Moskou: Tom Vennink

Alibaba
Hans Moleman komt op zondag 22 no-
vember om 16.00 uur bij boekhandel 
Scheltema in Amsterdam een inleiding 
houden over zijn boek De rode miljar-
dair. Over de ondernemer Jack Ma, 
die met zijn internetbedrijf Alibaba de 
wereld verovert. Ook: de schaduwzijde 
van het Chinese internet. ‘Ik zie ernaar 
uit bij Scheltema bekende gezichten 
van de krant te zien’, meldt Hans.

de Volksknar
e-mail: volksknar@gmail.com
IBAN NL 37 TRIO 0198122454
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Die sjoemelsoftware heeft me nogal beziggehouden. 
Sowieso dat woord, sj-oe-mel-soft-wa-re. Mooi, met 
die ongemakkelijke alliteratie van sisklanken en die ene 

palatale s (sj). 
Maar ook de intieme verbintenis van 
sjoemelen en software intrigeerde me. 
Ik weet wat sjoemelen is, vertel mij wat, 
maar inzake de software, en zeker de 
software in auto’s ben ik een onbeschreven 
blad. Ik ben nooit verder gekomen dan de 
explosiemotor.
De sjoemelsoftware was een lekker kluifje 
voor de kranten. Mij viel op dat men het 
vraagstuk grofweg op twee manieren benaderde. De ene krant 
wist me loepzuiver uit te leggen wat sjoemelsoftware was, de 
andere verslikte zich in de moeilijkheidsgraad van het onderwerp 
en gaf mij de indruk meer geïnspireerd te zijn door het aloude 

adagium ‘geef mijn portie maar aan fikkie’ dan door de hogere, 
want bezielde gedachte dat techniek zich – net als kunst – lastig 
in woorden laat vangen.  
Techniek moet je dóen en zélf kunnen om er iets van te 
begrijpen.
Als een krant een stukjesschrijver aan het woord laat die niets 

van sjoemelsoftware snapt, noem ik dat 
een veeg teken. Het zegt veel over zo’n 
stukjesschrijver, maar  minstens zoveel over 
de redactie van zo’n krant.
Ter vergoelijking zou je misschien kunnen 
opperen dat het onderwerp ook wel erg 
moeilijk is, té moeilijk misschien voor 
bepaalde kranten – en zeker voor de 
televisie. Is dat erg? 
Nee, erg is het niet.  

Erg is alleen dat sommige media ook van zulk nieuws opgefokte 
sensatie maken. Een schandaal!  
Onwetend verblinden zij kijkers en lezers met het traangas van 
hun achterlijkheid.           Willem Kuipers

Fotograaf Raymond Rutting heeft ter 
gelegenheid van het 90-jarige bestaan van 
Simavi een serie van zijn foto’s uit Gha-
na mogen ophangen in galerie De Gang, 
Grote Houtstraat, Haarlem. De opening 
voor het publiek was op zaterdag 31 okto-
ber. In de naastgelegen doopsgezinde kerk 
werd de tentoonstelling ingeleid voor het 
publiek. Daarna volgde een rondleiding. 

Eerder in die week kwam ook prinses 
Beatrix kijken, persoonlijk rondgeleid 
door de fotograaf. Zij was ook bij het 
symposium dat in de kerk werd gehouden 
over verleden heden en toekomst van de 
ontwikkelingsorganisatie. 

De expositie duurt tot en met 31 januari. 
Fotograaf Raymond Ruttng geeft uitleg aan presentator Ziggy Klazes na de opening van 
de Simavi- tentoonstelling in Haarlem.                                                          Foto Jacques de Jong

De hele maand oktober stond Maurits 
Schmidt driemaal vier uur per week als 
senior-vertolker in het werk This Progress 
van kunstenaar Tino Sehgal in het Stedelijk 
Museum in Amsterdam. Voor zijn werk had 
Sehgal vier zalen laten ontruimen: niets 
aan de muur. Materiële kunst leidt maar 
af van het echte kunstwerk: de mens zelf. 
Sehgal neemt de bezoeker mee door diens 
eigen leven. Deze wordt opgevangen door 
een kind, overgedragen aan een puber, en 
na een gesprek met een jong volwassene 
is de oudere aan de beurt. Maurits :‘Wij 
mochten de bezoeker een verhaaltje ver-
tellen in de hoop hem daarmee een spie-
gel voor te houden. Meestal lukte dat.’

Foto Jacques de Jong

Maurits Schmidt
in de kunst

Raymond Rutting
exposeert fotowerk
voor Simavi

Sisklanken
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Theo Klein in Japan, samen met Anton Geesink.

Ik ben altijd mensen tegengekomen die beter door had-
den wie ik was dan ikzelf. Dat waren bijvoorbeeld Anton 
Geesink, mijn judoleermeester, Jos Lodewijks, hoofdre-
dacteur van het Haarlems Dagblad en Kees Bastianen, 
chef Den Haag bij de Volkskrant.

Destijds was ik een veelbelovende judo’er in mijn geboorteplaats 
Utrecht. Uit Wijk C, dus een straatvechter was ik 
meteen al. Anton Geesink zag wat in me en hij re-
gelde dat ik in Japan op de Tenri-universiteit kon 
studeren: Japanse taal en sportleraar. Waarom Ja-
pan? Daar hadden ze toen de beste judo’ers van de 
wereld. 

Geesink regelde ook dat ik als lichtmatroos op 
een schip de overtocht kon maken. Dat kostte dus 
weinig en ik verdiende wat zakgeld. Hij regelde 
ook met Frans Henrichs van het Utrechts Nieuws-
blad dat ik voor die krant zou opschrijven wat ik 
meemaakte, om wat bij te verdienen.

Schrijven en taal had ik tot dan toe altijd maar 
niks gevonden. Ik had een hekel aan school, ik ging 
elke dag urenlang trainen op de judoclub. Op de 
hbs bleef ik dus zitten. Daarna ging ik naar de mulo en die heb ik 
afgemaakt. Wel met een 10 voor wiskunde, daar had ik kennelijk 
talent voor, maar ik heb er nooit wat mee gedaan.

De reis naar Japan duurde zes weken.  Dat was in 1963. Mijn 
eerste verhaal deed ik in Hongkong op de bus, met de hand ge-
schreven als een brief naar Anton Geesink. Toen ik maanden later 
in Japan het Utrechts Nieuwsblad kreeg, bleek dat ze er een hele 
pagina van hadden gemaakt, mijn hele stuk integraal. Ik kon ken-
nelijk schrijven, het ging bijna vanzelf. Maar ik schrok me we-
zenloos: een heel verhaal in de krant over mezelf! Intussen had ik 
nog twee stukken gestuurd, die ook geplaatst werden, maar toen 
ik dat eerste stuk had gezien, ben ik er meteen mee opgehouden.

Dat verhaal ging onder andere over een avontuur in Manilla, 
Filipijnen. We mochten eigenlijk niet van boord, er was burger-
oorlog, levensgevaarllijk. Maar ik wilde judoën en ik wist daar 
een judoclub. Op advies van de bootsman nam ik een taxi. Maar 
die reed een kolere-eind weg, totdat die chauffeur stopte en mijn 
geld eiste. Ik heb alles gegeven wat ik had. En daar stond ik in 
Manilla. Ik heb die judoclub nog wel gevonden. ‘Jij bent gek’, 

zeiden die jongens toen ik ze van de beroving had verteld. Na de 
training hebben ze me terug naar het schip gebracht.

In 1965 kwam ik terug naar Nederland. Ik werkte een paar 
maanden voor een uitzendbureau, ging in militaire dienst. Bij de 
selectie hadden ze me beloofd dat ik sportinstructeur zou wor-
den, maar ze deelden me in als tankcommandant. Woest was ik. 

Ik ben meteen gaan dwarsliggen. Na vier maanden 
werd ik ontslagen, wegens een afwijking in mijn 
rug. Intussen was ik wel Nederlands judokampioen 
geworden bij de senioren lichtgewicht, en derde op 
de Europese kampioenschappen in 1966.

Na mijn diensttijd wees mijn schoonzusje op een 
advertentie van het Utrechts Nieuwsblad voor een 
sportjournalist. Ik belde met Frans Henrichs – we 
kenden elkaar van mijn eerdere verhalen uit Japan. 
Toen kon ik als medewerker aan de slag, eerst voor 
judo, toen ook voor zwemmen.

Vervolgens kwam ik op de redactie te werken. Ik 
zat onder andere anp’tjes te hoofdletteren, telextekst 
van het ANP, die altijd alleen in onderkast stond. 
Met de balpen gaf je de hoofdletters aan. Daar zat 

ook Ton Flesseman, die me vertelde dat ik veel te goed was voor 
dat werk. Dat gaf me een stimulans om te gaan solliciteren en 
zo kwam ik bij De Stem terecht in Breda. Daar was ik anderhalf 
jaar sportredacteur, ik zat een jaar in Zeeuws-Vlaanderen en van 
daaruit deed ik België erbij.

Tweeënhalf jaar later zat ik bij het Haarlems Dagblad. Voor de 
sport. En na zes jaar werd mijn tegenzin te groot. Sport was ook 
niet alles. Toen heb ik nog drie dagen bij Story gezeten. Ik moest 
er een verhaal schrijven over een verdronken boeien koning. ‘Waar 
gáát dit over’, vroeg ik me af. De volgende dag was ik vertrokken. 

Ik was werkloos. En ik wist niet meer wat ik wél kon of wilde.
Toen belde hoofdredacteur Jos Lodewijks van het Haarlems 

Dagblad: ga jij maar in Den Haag werken. Dat deed ik. Fusie 
van regionale dagbladen bracht me bij de GPD. Daar ontdekte 
mij Kees Bastianen, parlementair redacteur van de Volkskrant. 
Ik zei het eigenlijk een linkse kutkrant te vinden. En dat pikten 
ze. Van Jan Blokker mocht ik blijven.

Theo Klein

In een tijd waarin journalisten vaak minstens één meerja-
rige studie achter de rug hebben, lijkt het aardig terug te 
kijken naar de manier waarop ze een halve eeuw geleden 
als autodidact zich het vak in moesten worstelen.
Theo Klein (69), destijds verslaggever, chef Den Haag, 
chef Verslaggeverij, Ombudsman: ‘Het schrijven ging bijna 
vanzelf.’

Brieven vanuit Japan
als  opstap
naar de krant
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Totaal onverwacht werd de knarrenborrel van 3 november de meest geanimeerde sinds 
tijden. Volgens de een doordat er lange tijd geen borrel was geweest, volgens anderen 
doordat er veel vrouwen op bezoek kwamen. Zelfs ‘de meisjes’ van het secretariaat vie-
len binnen. Ook bijzonder: Francine Wout, weduwe van tekenaar Opland. Joke van café 
Scheltema ruimde zelfs de hele voorkant van het café in voor zo’n dertig Volksknarren 
(foto boven).
Van verre (Middelburg) kwam Lodewijk Bouwense. Hij raakte in gesprek met Maurits 
Schmidt en Martin Rep:  drie Knarren bij elkaar die de Volkskrant voortijdig hadden 
verlaten. Ze waren het er hartgrondig over eens dat hun mooiste journalistieke jaren bij 
die krant lagen. 
Dan ‘de meisjes’, met de klok mee: Geno Neuhuys, Riet Lina, Rita Smit, Yvonne Bakker 
en Liesbeth van Grootheest.
Rechts: Ben de Graaf zet een standpunt uiteen voor Peter van den Berg.

Foto’s Jacques de Jong

Toeloop vrouwen maakte borrel bijzonder


