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Kleinkinderen als maatschappelijk nut
Onder de mensen is een serie over 
de manier waarop Volkskrant-pensio-
nado’s zich nog maatschappelijk nuttig 
maken. niet achter de geraniums, maar 
buiten, onder de mensen. deze keer 
Frans van Schoonderwalt (72), 
voormalig sport- en reisredacteur. 
redactie: Adriaan de Boer.

maak ik me als Volkskrant-pensio-
nado wel maatschappelijk nuttig 
zoals de inleiding van deze rubriek 

wil? Vallen onder het begrip ‘maatschap-
pelijk’ ook je echtgenote, kinderen en 
kleinkinderen? Of je familieleden? Of 
je vrienden van de lagere school? Of je 
dienstmakkers? 

Indien ja, dan voldoe ik aan de rubrieks-
eis. Want wat al die geliefden en vrienden 
in mijn vooral sportjournalistieke jaren 
(1969-1988) tekort zijn gekomen, heb ik 
sinds mijn pensioen ingehaald en gecom-
penseerd. 

nee, het verenigingsleven in Culemborg 
is er niet door verrijkt, en evenmin heeft 
het vrijwilligerslegertje er een pr-man bij 
gekregen. maar daar staat een ‘resociali-
satie’ tegenover die het gezinsleven en de 
vriendschapsbanden ten goede zijn geko-

men en zeker ook mijzelf.
Toevallig is onlangs met het havo-

eindexamen van onze oudste kleinzoon 
een einde gekomen aan zeventien jaren 
wekelijkse ‘oppas’. Over maatschappelijk 
nut gesproken! Oma José heeft natuurlijk 
het leeuwendeel voor haar rekening ge-
nomen, maar vanaf 2004 heeft opa Frans 
zich ook danig geroerd (en bij de twee 
kleinzonen de ontwikkeling meegemaakt 
die hij bij zijn eigen kinderen vaak miste 
vanwege absentie!). 

Ik heb vrienden van de lagere school (!) 
teruggevonden met wie ik in de zomertijd 
op een eindhovens terras herinneringen 

ophaal. Vier dienstvrienden uit mijn mId-
tijd zijn in mijn leven teruggekeerd; met 
hen en hun echtgenotes treffen we elkaar 
regelmatig, tot in Amerika toe.

Ja, de nostalgie is nooit ver weg. Ook 
niet bij sur Place, een club zonder sta-
tuten en contributie, waarvan de leden 
(voormalige renners, wielerjournalisten, 
ploegleiders en bestuurders) elkaar sinds 
1995 tweejaarlijks op een plezierige loca-
tie bestoken met sterke verhalen. met Jan 
Janssen en Peter Heerkens maak ik deel 
uit van het organisatiecomité.

 
en dan is er nog Jacques Urlus (1867-

1935), een nederlandse tenor van we-
reldfaam die in de metropolitan Opera van 
new York vooral Wagner vertolkte en de 
kleedkamer deelde met Caruso. Al sinds 
1995 houdt hij me bezig en sinds mijn 
pensionering ben ik daadwerkelijk met 
hem aan de slag gegaan. na een aantal 
jaren speurwerk staan de eerste hoofd-
stukken van een beoogde biografie op 
papier. de weg is nog lang, maar ik word 
door niemand op de huid gezeten. en 
dat is na ruim veertig jaar deadlines een 
verademing.

Frans van Schoonderwalt

sinds kort heeft de Volkskrant een nieuwe 
deelredactie: Crossmedia. De producties 
van deze redactie zijn online te vinden 
onder 
www.volkskrant.nl/specials 

Kustaw Bessems, eerder bekend als 
eind redacteur van het katern Vonk, is de 
chef. Bij hem zitten onder anderen een 
video redacteur, een datajournalist, een 
datavisualiser, een applicatiebouwer en 
een video journalist.

Deze groep specialiseert zich in ‘het 
ontwikkelen van vertelvormen voor de 
hele krant’, formuleert Kustaw Bessems. 
Zowel in de papieren krant als op de 
Volks krant-website zijn de resultaten te 
lezen en te bekijken, met graphics, tek-
sten, video’s, blogs, vlogs en hoe alle on-
derdelen verder mogen heten.

Er zijn al verschillende grote producties 
uit gekomen.  Handig, de volgende links:

www.volkskrant.nl/groensteeiland, de 
eerste van een reeks verhalen door Mike 

Roelofs en Ben van Raaij over de manier 
waarop mensen over de hele wereld rea-
geren op klimaatverandering. 

En www.volkskrant.nl/klimaatkennis 
zoals chef Internet Laurens Verhagen het 
noemde, een ‘data walhalla’ over uitstoot 
en opwarming. Kustaw Bessems in een 
memo aan de Volkskrant-redacteuren: ‘Ik 
zou je willen vragen deze twee producties 
te delen via social media als je dat nog 
niet hebt gedaan, dat helpt erg!’

Een groot succes was de 
gezichtsherkenningstest 

bij een verhaal over superherkenners die 
voor Scotland Yard werken. Ideaal voor-
beeld van een laagdrempelig, klikbaar 
speeltje dat verkeer genereert naar een 
verdiepend artikel. 

De geweldige strip van Erik Kriek en 
Martijn van Calmthout over de grote 
quantumontdekking uit Delft kon je voor-
dat hij in de krant stond al

scrollend of swipend lezen   

Het doel van Kustaw Bessems: ‘Juist 
ook met een optimale inzet van middelen 
producties maken die Volkskrant-kwaliteit 
hebben én belangstelling wekken: zo veel 
mogelijk mensen moeten kijken en liefst 
zo lang mogelijk.’

Volgende keer een interview met de 
nieuwe, jonge videojournalist van Cross-
media Rizky Gerilya.

JqJ

Kustaw Bessems.                           Foto Bnr

Crossmedia: nieuwe tak op de redactie

http://www.wiewiewie.nl
http://www.volkskrant.nl/specials
http://static1.volkskrant.nl/static/nmc/red/frameset/2015/klimaat/s1.html
http://static1.volkskrant.nl/static/nmc/red/frameset/2015/klimaatkennis/
http://static1.volkskrant.nl/static/nmc/red/frameset/2015/gezichtsherkenning/
http://static1.volkskrant.nl/static/nmc/red/frameset/2015/spookvandelft/
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Ruud Schets (66), personeelchef 
vanaf 1981 bij Perscombinatie 
voor het grafisch bedrijf en vanaf 
1987 tot 1994 bij de Volkskrant, 
waar hij ‘ons’ allemaal door zijn 
handen heeft zien komen, verricht 
hier de aftrap. Via meulenhoff be-
landde hij in 1999 bij branche- en 
werkgeversorganisatie het ne-
derlands Uitgevers Verbond nUV, 
waar hij, gepensioneerd en wel, 
nog werkt als directeur ad interim.

HERKEn jE dat journalisten 
binnen de krant een in zich-
zelf gekeerd groepje vorm-
den?

‘Zeker!
‘Mijn eerste kennismaking met de redac-

tie was dat ik een deur door moest waarop 
stond ‘Alleen voor leden van de redactie’. 
Ik dacht fuck, sta ik voor de verkeerde 
deur. Maar het was wel de enige deur. Uit-
eindelijk mocht ik erdoor. Het typeerde 
het eigen kringetje, een drempel waar je 
overheen moest.

‘Het kostte me überhaupt wat tijd het 
vertrouwen te winnen binnen de redactie.  
Je was toch een relatieve buitenstaander.  
Ik werd ook gepercipieerd als verlengstuk 
van de hoofdredactie, zo niet van de direc-
tie. Dan ben je ook al verdacht.’

Wij journalisten dachten dat we alleen 
door de hoofdredactie werden aangeno-
men. Daarna alleen de keuringsarts, Ha-
genbeek, die rook of je al gedronken had. 

‘Misschien dachten jullie dat omdat ik 
nog in dienst was bij Perscombinatie, pas 
later bij de Volkskrant. Voor de overgang 
van opmakers naar de redactie ben ik nog 
naar de Philadelphia Inquirer geweest, 
waar ze dat al achter de rug hadden. Ik had 
altijd wel een lastige positie, tussen direc-
tie en werknemers. 

‘Ik vond het leuk een beetje bij die jour-
nalisten te horen. Mijn hoofdopdracht 
was toen het meewerken aan een nieuwe 
groeigolf. Van pakweg 110 naar 200 re-
dacteuren. Dat gebeurde in overleg met de 
redactiechefs, maar vooral met de hoofd-
redactie. Dat was zorgvuldig werk. Je 
gooide immers niet zomaar iemand weer 
buiten, ook niet als dat zou moeten.  De 
adjunct-hoofdredacteuren Henk Huur-
deman en Bert Vuijsje keken naar het 
schrijf- en journalistieke talent, ik keek 
naar het sterrenbeeld van de persoon.’

Letterlijk?
‘Letterlijk. Dat gaf wat sjeu, want het 

waren serieuze gesprekken, ik zocht een 
andere ingang. Dat gaf leuke doorkijkjes 
als je voor a of b moest kiezen. Niet als 
hét selectiecriterium, maar wel een blik 
van buiten: past zo iemand op de redactie.’

Hoe kon jij dat toch niet al te realisti-
sche criterium inbrengen?

‘Het is verre van betrouwbaar. Je hoeft 
niet te zeggen: dat geeft de doorslag.’

Is dat geen amateuristisch hobbyisme?

‘Nee, het was even die andere kijk. Leuk 
om te doen. Maar zeker niet ultiem.’

Dan moet ik goed gezeten hebben als 
Tweelingen, het bij uitstek communica-
tieve sterrenbeeld. 

‘Ik had er een mooi boek over. In de 
combinatie van oosterse en westerse as-
trologie kwam je nog verder. Zo was ik 
een stier/os.’

Een ascendant kon je niet geven omdat 
je onze geboorte-uren niet kende.

‘Die is inderdaad vaak bepalend.’

Heb je, mede op grond hiervan, ooit een 
kandidatuur tegengehouden?

‘Ik heb wel eens gezegd: moeten we niet 
nog een rondje maken? En dan maakten 
we nog een rondje, zeker.’

Maar hoe lag nou die verhouding tus-
sen journalisten en andere Volkskrant-
medewerkers?

‘Op tweehonderd journalisten had je niet 
veel meer dan dertig andere medewerkers. 
Je had Documentatie, Secretariaat, Op-
maak, die wel onder de journalistieke cao 
viel. Administratie, met Erwin Horwitz.’

Wacht even, het gaat ons nu vooral om 
de mensen buiten de redactiesfeer. Die 
kenden wij niet. 

‘Jij doelt vooral op collega’s buiten de 

DE DAAD BIJ 
HET WOORD
In deze nieuwe rubriek spreekt 
de Volksknar met niet-redacti-
onele oud-collega’s. Journa-
listen hadden  nauwelijks oog 
voor de daadkracht die buiten 
de redactie het voortbestaan 
van de krant hielp verzekeren. 
Omgekeerd zagen niet-jour-
nalisten de woordkakkers wel 
als achterkant-van-de-adver-
tentiepagina-vullers. 

Ruud Schets.               Foto Jacques de Jong

ruud schets, voormalig personeelschef de Volkskrant:

‘Astrologie gaf meer sjeu aan sollicitatie’

Lees verder op pagina 3
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mijn vrouw en ik scrabbelen graag. niet zo vaak als remco 
Campert en zijn vrouw, die het elke dag doen, maar vaak 

genoeg om te weten dat onenigheid over de spelregels je hu-
welijk kan fnuiken. daarom hebben we regels 
aangepast. Wij vinden bijvoorbeeld afkortin-
gen goed als het substantieven in de spreek-
taal zijn – en geen eigennamen - zoals iq, eq, 
aow, suv, ceo, pgb, zzp, tv en pc.   
Leuk voor de scrabbelaar. Je kunt er geweldig 
mee scoren. Leg de q van iq maar eens twee-
maal op driemaal de letterwaarde.  
Als je een mooi stuk voor de krant wil schrij-
ven zijn die afkortingen minder leuk. dan zijn 
het vaak rotwoorden die je muzische ontplooiing danig beknot-
ten. 

Het wordt steeds lastiger ze te omzeilen. Hun opmars lijkt niet 
meer te stuiten. Het jongt maar aan. 

een van de laatste aanwinsten is BIs. 
BIs staat voor Basis Infra structuur. 
BIs is een Haags businessplan voor de kunst dat al wat langer 

bestaat, maar met dat BIs steeds nadrukkelijker van zich doet 
spreken als een dwangbuis, een keurslijf, een procrustesbed 
voor de kunst. Wat uitsteekt, wordt er afgehakt.  

de hand van Halbe.
die BIs is zo’n Haags bedenksel dat ons 

intieme leven ingrijpend beïnvloedt, ook als 
we alleen maar praten of schrijven. steeds 
zijn er die prozaïsche ambtelijke termen. Ze 
hechten zich als teken aan de opperhuid van 
je taal.  
Aanvankelijk merk je niks, maar dan consta-
teert de internist of psychiater weken later 
hoe ziek – en soms hoe gestoord – je ervan 

geworden bent.
BIs leert ons dat de Haagse bureaucratie van het nederlands 

een dooie taal maakt. niet leggen!
Willem Kuipers    www. wiewiewie.nl

de hand van Halbe

redactievloer. Zoals mijn eigen Perso-
neelszaken, met mensen als Petra de 
With, mijn assistente voordat ze naar de 
Volkskrant kwam. Rita Smit dito. Ina 
Ruijter, die later nog de kiosk dreef. Ver-
der had je tekstverwerkers, nog een paar 
correctoren, opmakers. 

‘Aan de pre-press-kant waren wel con-
tacten, met de chefs Dag en Nacht vooral. 
Maar zij waren in dienst bij Perscombinatie. 

‘Lood is van voor mijn tijd. Ik werd ge-
confronteerd met de overgang van warme 
naar koude opmaak. Opmaaktafels wer-
den vervangen door opmaakbeeldscher-
men. Die opmakers kwamen toen naar 
de redacties. Die bij Het Parool, Frits-
‘arreme-leser’-Schaeffer, was een boeg-
beeld voor die mensen.’

‘Zo had je verder mensen als Willem 
Klaver, joke Buijs, Hans Gelders, van 
systeembeheer, een vak apart. Uit de Atex-
tijd. Ook dood. Nog lang met hem en nico 
Burgers, personeelswerker na mij bij de 
Volkskrant, gegolfd. Marijke Moeskops, 
van Personeelszaken bij Het Parool, eer-
der assistente van mij. Dat zijn zowat de 
buitenparlementaire groepen.’

nee, we hebben nog advertentie ver-
kopers.

‘Natuurlijk. En de loonadministratie, 
abon  nementenafdeling, de telefooncen-
trale waar jullie veel mee deden, met de 
te jong overleden jan Schavemaker. En 
dictafoon, met Cor van Staveren, die 
dacht dat hij de krant maakte. Maar let op: 
ook van hen waren de meesten van Pers-
combinatie. Eerst was alles Volkskrant bv, 
toen Perscombinatie. De Volkskrant werd 
een redactieorganisatie met alleen wat 
daaraan hangende diensten. Later kwa-
men weer meer afdelingen bij de Volks-

krant. Die ouderen vind je terug via mijn 
voorgangers als Lesha Witmer en Dinge-
man, of Dick, van de Windt. Directeuren 
Max de jong en jan van Ginkel waren 
betrokken bij die overgangen.’

Herken jij sfeerverschillen tussen die 
groepen?

‘Ik moest bij jullie het functionerings-
gesprek doen landen. Vonden jullie niet 
nodig: “Wij hebben toch de twaalfuurs-
vergadering.” 

‘Ik heb nog een studiereis gemaakt langs 
vijf grote Amerikaanse kranten. Over job 
evaluation. Dat mocht ik in jullie twaalf-

uursvergadering komen uitleggen. Piet 
van Seeters, voorzitter OR toen, accor-
deerde omdat The Washington Post het 
ook zo deed. Pieter Broertjes zuchtte 
later: ‘Ik moet al drie gesprekken houden 
per redacteur, hoe maak ik nog een krant?’

‘Via Ben de Graaf kreeg ik sportredac-
teuren uit hun eigen,duur betaalde auto’s 
in leaseauto’s,door hem zelf te laten 
proefrijden in een Clio’tje. 

‘Op deze onconventionele manier van 
bezuinigen werd uiteindelijk positief ge-
reageerd.’

‘Zo zette ik me ook in voor buitenland-
correspondenten. Toen Oscar Garscha-
gen naar Washington ging, ben ik bij hem 
langs gegaan: hoe begeleiden we dat, ook 
fiscaal. André Roelofs, Moskou: leuk 

om te doen. Zo konden we goed toelagen 
vaststellen.’

 
Was er nooit animositeit tussen die 
groepen? je hoorde wel: “mijn nichtje 
werkt ook bij de Volkskrant.” Dat was 
dan de administratie, in de hoop dat ze 
ooit journalist zou worden.

‘Zou ik niet toegelaten hebben.’

nou ja, Edie Peters heeft het als redac-
tiebediende ver geschopt.

‘Bij werving hebben we altijd op oplei-
ding en journalistieke ervaring gelet. Jij 
noemt Edie, maar in de regel was er een 
behoorlijke waterscheiding tussen jour-
nalistieke en niet-journalistieke activitei-
ten. Iemand als Petra de With had ik het 
wel gegund.  Ze had een mooie hand van 
schrijven. Truus Ruiter is ook doorge-
komen vanuit Documentatie. Het blijven 
uitzonderingen.’

Toch herinner ik me wel zulke ietwat 
gefrustreerde mensen: ‘jullie journalis-
ten zien ons niet staan’.

‘Dat was dan al van henzelf. Maar al-
gemeen: iedereen die er in een niet-jour-
nalistieke functie werkte, voelde zich 
heel betrokken en one of the gang van de 
Volkskrant. Als je al onderscheid aantrof, 
was dat tussen afdelingen die dicht op de 
redactie zaten en de andere, zoals de ad-
vertentie-afdeling.’

Maar wij kwamen nauwelijks op el-
kaars recepties, borrels, verjaardagen. 
Bij Het Parool liep dat beter doordat 
de afdelingen een gemeenschappelijke 
vrijdagmiddagborrel hielden.

‘Dat moet je dan bij de Volkskrant toch 
nog maar eens navragen her en der. Het 
zou me niet verbazen als sommige con-
tacten beter waren dan jij hebt waargeno-
men.’           Maurits Schmidt

Vervolg van pagina 2

‘Ook in functies
buiten journalistiek 
was iedereen
heel betrokken’ 

http://www.wiewiewie.nl
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Na zeven jaar tv-kritieken te hebben geschreven, krijgt 
jean-Pierre Geelen (51) een dagelijkse column in de 
bijlage V van de Volkskrant. ‘Na de beperkingen van het 

tv-kijken gaat nu de hele wereld voor me open wat onderwer-
pen betreft.’ Hij meldde dit aan de Volksknar tijdens een class 
van The School of Life, waarin hij vertelde over zijn boek Zelf 
tv-kijken, dat onlangs bij Atlas Contact is uitgekomen.

Hij stond er daags na de aanslagen in Parijs. ‘Het bij-effect 
van die opgewonden verslaggeving op televisie is dat bij de 
kijker onnodige angst wordt opgewekt. Maar vooralsnog is de 
kans op overlijden als gevolg van een aanslag nog kleiner dan 
de kans op het winnen van de hoofdprijs in de Staatsloterij. De 
tv maakt er een gewoonte van gebeurtenissen uit te vergroten. 
Dat geeft een vertekend beeld van de maatschappij. We moe-
ten die informatie zuiveren. Wat hebben we werkelijk gezien? 
En wat zijn we er wijzer van geworden? Na vijfenzestig jaar 
televisie moeten we nog steeds leren hoe naar die beelden te 
kijken.’

In dat verband wees hij ook op ‘het lege-handensyndroom’ 
van de actualiteitenrubrieken: een verslaggever die weliswaar 
op de plek van het onheil staat, maar niets te melden heeft. 
Volslagen overbodige televisie, die wel suggereert dat er iets 
aan de hand is. Hij waarschuwde dat de maatschappij zich niet 
moet laten pakken door angst. ‘Er is niemand mee gebaat als 
we allemaal denken dat niemand te vertrouwen is.’

Jean-Pierre zou willen dat op middelbare scholen de leerlin-
gen wordt bijgebracht hoe ze met het nieuws moeten omgaan. 
Hij noemt dat ‘mediawijsheid’.

Vraag uit het pubiek: ‘Heb je niet moeten afkicken na zeven 
jaar tv-kijken?’

Jean-Pierre: ‘Ik heb wel gemerkt dat je als tv-criticus anders 
kijkt dan als gewoon mens.’                JqJ Jean-Pierre Geelen in The School of Life.        Foto Jacques de Jong

Tv leren kijken op de middelbare school

Hans moleman signeert Alibaba
Oud-Volkskrant-correspondent Hans Moleman signeert voor Buitenland-collega Bert 
Lanting het boek Alibaba, dat Hans schreef over Jack Ma, de Chinese onderwijzer die 
miljardair werd van de handel op internet. Hans hield zondag 22 november in boekhan-
del Scheltema te Amsterdam een lezing over de opkomst van Alibaba, dat ook de ambitie 
heeft verder in de wereld zich uit te breiden. Hij waarschuwde voor de intensieve con-
trole van de Chinese regering op de data die op op het internet worden opgeslagen.  
                             Foto Jacques de Jong

Een paar jaar is Elly de Waard, in vroeger 
jaren poprecensente van de Volkskrant, 
bezig geweest met het samenstellen van 
haar magnum opus over de popmuziek, 
Het jasje van David Bowie. Op maandag 
7 december wordt het gepresenteerd in 
Paradiso, Amsterdam.

De herkomst van de titel is de vraag hoe 
het bijzondere, geborduurde jasje van Da-
vid Bowie, dat hij droeg tijdens zijn optre-
den en de daaropvolgende persconferentie 
in 1974 in Amsterdam, in het bezit kwam 
van Elly de Waard.

Het ruim bemeten boek geeft een breed 
overzicht van wat de popmuziek in de jaren 
zeventig en tachtig te bieden had en hoe de 
muzikanten van toen zich ontwikkelden tot 
supersterren.

elly de Waard
presenteert
magnum opus
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sOMS gEBEUREN din-
gen precies op het juiste 
moment: het lijkt je leuk 

om een tijdje bij een Belgische 
krant te werken, én er is een 
Belgische krant die een eind-
redacteur van buiten zoekt om 
haar (eind)redacteuren te advi-
seren over de aanpak van kop-
pen en intro’s. 

Ik opperde het eerste bij de 
hoofdredactie, en de zaken-
krant De Tijd zag het wel zit-
ten dat ik het tweede voor mijn 
rekening zou nemen, bleek 
uit een contact van Corine de 
Vries met Isabel Albers, hoofd-
redacteur van De Tijd.

Het werd de leukste periode 
die ik als journalist en liefheb-
ber van België heb meege-
maakt. Het was geweldig op 
de krant, maar net zo leuk in 
Brussel – waar ik via Airbnb 
een appartement vond – en in 
de regio, waar ik mij tussen de 
velden en op de heuvels en de 
kasseien eindeloos kon uitle-
ven als wielrenner. Dolgeluk-
kig, dat was het gevoel dat ik 
er elke dag weer had.

De Tijd is een zakenkrant, 
dus sterk gericht op econo-
misch nieuws. Met veertigdui-
zend abonnees en een redactie 
die veel kleiner is dan die van 
de Volkskrant, maar niet min-
der ambitieus. De krant blinkt 
uit in nieuws en heeft vaak pri-
meurs die je ’s ochtends hoort 
langskomen op de Belgische 
Radio 1. Een betere presentatie 
in tekst en beeld behoort tot de 

belangrijkste ambities. Er is de 
afgelopen jaren al veel gesleu-
teld aan de lay-out.

En nu mocht ik aan de slag 
met de koppen en de intro’s. 
De Volkskrant is immers de 
beste krant van Nederland; 
onze koppen en intro’s zijn 
een voorbeeld voor alle andere 
kranten. Dat was wat ik keer op 
keer te horen kreeg bij De Tijd. 
Woorden waarin jaloezie door-
klonk: de Volkskrant is zo’n rij-
ke krant, met zoveel verschil-
lende soorten artikelen, zulke 
geweldige foto’s en dat alles zo 
mooi gepresenteerd. Een jour-
nalistiek paradijs. 

De belangrijkste boodschap 
die ik op de redactie verspreid-
de, was: je moet vechten voor 
de aandacht van je lezer. Hij 
kan kiezen uit vele bronnen: 
zijn mobieltje, sociale media, 
een andere krant. Dus gooi al-
les in de strijd om hem je stuk 
in te trekken en laat hem niet 
meer los.

Een betoog dat aansprak. 
Maar hoe doe je dat? Bij de 
Volkskrant heeft adjunct Pie-
ter Klok ons  daarin gedrild.

 Trek de lezer met een prik-
kelende kop je stuk binnen en 
benut de intro om duidelijk te 
maken waarom de lezer het 
stuk moet lezen. Dodelijk: in 
de intro de kop letterlijk her-
halen. 

Helemaal nieuw was dat ver-
haal op de redactie van De Tijd 
niet. Maar na verloop van tijd 
vervallen redacteuren in hun 
oude gewoonten. Er was er zelfs 
een, die ik aansprak op een gort-
droog, ambtelijk  geformuleerde 
intro, die zei: ‘Zo doen we dat 
nu eenmaal bij De Tijd.’

gelukkig was hij een uitzon-
dering. Redacteuren begrepen 
heel goed wat ik bedoelde. Ze 
hadden vooral iemand nodig 
die hen er met nadruk op wees 
en die met concrete voorstel-
len kwam voor een andere kop 
of intro. 

Dat ik die op z’n Pieter Eve-
leins presenteerde (laten we 
zeggen: enthousiast), stelden 
ze op prijs. ‘Neem geen blad 
voor de mond!’, drukte adjunct-
hoofdredacteur Henk Dheede-
ne me verschillende keren op 
het hart. Enigszins bevreesd 
voor betweterige Hollander te 
worden versleten had ik me 
voorgenomen me bescheiden 
op te stellen, maar dat was ner-
gens voor nodig.

 De slotpresentaties voor de 
deelredacties waren levendige 
bijeenkomsten waarin ik redac-
teuren na een lichte aarzeling 
zo ver kreeg om zelf met al-
ternatieven te komen voor zin-
nen als: ‘Het is aan VW om het 

terugroepingsproces te initië-
ren’, zegt de milieuwaakhond. 
Inderdaad: ‘VW moet zelf zijn 
auto’s gaan terugroepen’.

Er was meer dan koppen en 
intro’s. Redacteuren kwamen 
ook naar me toe met grote ver-
halen voor de zaterdagkrant. 
Een jonge redacteur liet me 
veel artikeltjes lezen. Met de 
redactie van Sabato, het maga-
zine, nam ik een nummer van 
a tot z door, met Netto twee 
bijlagen. Zeer dankbaar om 
te doen, want ze waren echt 
benieuwd wat ik ervan vond. 

En dus reed ik 45 avonden 
lang rond kwart voor elf met 
een blij gemoed naar huis, 
deels over de stoep om niet 
omver te worden gereden, 
zoals veel fietsers in Brus-
sel doen uit lijfsbehoud. Vol 
Vlaamse woorden en zegswij-
zen, uitkijkend naar hopelijk 
een volgende droge ochtend: 
startpunt voor weer een mooie 
fietsrit van tachtig kilometer 
rond Brussel, een stad waar ik 
graag zou willen wonen. Toch 
zeker een jaar of wat.

‘Dus je gaat terug naar Brus-
sel?’ was de standaard reactie 
als ik na terugkeer mijn enthou-
siaste verhaal deed.

 Laat ik zeggen: het is prima 
bevallen. Wie weet. De Tijd is 
een goede krant die graag nog 
veel beter wil worden. Dat 
spreekt aan. Maar ik houd ook 
veel van de Volkskrant, een heel 
goede, rijke krant. Die de beste 
van Nederland moet blijven. 

Pieter Evelein

Pieter Evelein bij de Tijd in België

dOLGeLUKKIG 
tussen de Belgen

en op de kasseien
Pieter Evelein van de Volkskrant ging op eigen initiatief twee maan-

den kijken bij De Tijd in België. ‘Het is me prima bevallen.’


