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‘Ik wil niet zozeer vooruit, maar omhoog’
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 Willem Kuipers, voormalig eind-
redacteur. 
redactie: Adriaan de Boer.

eerst maar eens buitenspelen, dacht ik, 
toen ik veertien jaar geleden voor het 

laatst van de krant naar huis fietste. 
dat beviel. 
Maandenlang sjouwde ik door Amster-

dam en stond stil bij elke bouwput, maar 
ik reisde ook door Amerika en Midden-
europa. 

Amerika – het land van de vrijheid, én 
de jazz. 

Midden-europa – waar ik, aan de hand 
van Paul Celan, de plaatsen van het soms 
zo huiveringwekkend mooi geboekstaafde 
oorlogsleed bezocht.

Het was mijn manier om de angst te 
overwinnen die ik al mijn leven lang met 
me meedraag. Ik was er zelfs voor in 
therapie gegaan. 

Met de hulp van een bekwaam ziel-
kundige hoopte ik mijn angst te kunnen 

benoemen en dat lukte. eindelijk kon ik 
mijn roman de Werkplaats schrijven, het 
boek over de angst van mijn alter ego, 
de angst van mijn duitse moeder die in 
de oorlog jobstijdingen uit de Heimat 
vreesde.   

Angst zet je klem, maar drijft je ook 
voort. Zo werd ik voorzitter van de vluch-
telingenorganisatie Aida. Ik heb dat nog 
lang gedaan. een hele klus, zeker als je 
weet hoe laf, bot en verwaten media en 
gezagsdragers zijn als het om vluchtelin-
gen gaat. 

Ik schreef een tweede roman, een 
nieuw Alfabet of de Opdracht Van de Let-

tersnijder, over de technologische revo-
lutie die onze wereld op losse schroeven 
zet, vergelijkbaar met de boekdrukkunst. 

Te moeilijk vond mijn uitgever – maar 
wat is daartegen?

Ik begon mijn eigen website, wiewiewie, 
het geluid van de gierzwaluw, en sinds-
dien schrijf ik me te pletter zonder door 
deze of gene alfa met twee linkerhanden 
te worden gekortwiekt.

Ik moest vooruit, ja, altijd al. Het was 
lang een last. Maar het schrijven verlost 
me steeds meer. Ook mijn faalangst 
kwijnt.

elke dag opnieuw neem ik als een post-
zegelverzamelaar die zijn grafische mees-
terwerkjes onder het vergrootglas legt, 
mijn krimpende wereld onder de loep en 
zie steeds duidelijker hoezeer ongrijpbare 
grootheden als liefde, godsdienst, natuur 
en de kosmos de waarde ervan bepalen.  
Ik wil niet zozeer vooruit, als wel om-
hóóg. 

nog even en ik zweef net als mijn 
naamgenoot André weg in ons onpeilbare 
multiversum met zijn 10500 heelallen. 

Op naar de oerknal.
Willem Kuipers

Bijna veertig jaar geleden trad Hugo 
Schneider als 22-jarige in dienst bij de 
Haagse redactie van de Volkskrant. Ver-
volgens ging hij naar de omroep. nu is 
hij als adjunct-hoofdredacteur van Hol-
land Media Combinatie betrokken bij al-
lerlei reorganisaties (zie pagina’s 2 en 
3) en bij een conflict met zijn directie.

‘We zijn weer in gesprek met el-
kaar’, reageert Hugo Schneider 

op het conflict tussen directie en redac-
tieraad  bij Holland Media Combinatie 
(HMC), de uitgever van het Noordhol-
lands Dagblad, Haarlems Dagblad/
IJmuider Courant, Leidsch Dagblad en 
De Gooi- en Eemlander. Het gaat om 
het besluit van de directie de dagblad-
titels elk een eigen hoofdredacteur te 
geven. ‘De redactie is bang dat daarmee 

de macht en de invloed 
van de huidige hoofdre-
dactie gebroken wordt. 
Het wordt als een ver-
deel-en-heers-tactiek 
ervaren’, zegt Schnei-
der.

Een vergelijkbaar 
probleem speelt bij De 
Telegraaf, waar dit jaar 
bijna de hele hoofdre-
dactie werd vervangen. De bedoeling is 
dat onder één algemeen hoofdredacteur 
(Paul Jansen), voor elk ‘merk’ (Privé, 
Telesport, De Financiële Telegraaf en 
Vrouw) een eigen hoofdredacteur op-
treedt. 

Schneider: ‘In het redactiestatuut van 
HMC is vastgelegd dat er één hoofd-

redacteur de baas is 
over de hele redactie,  
niet vijf. In een kort 
geding dit najaar heeft 
de redactieraad daarin 
gelijk gekregen. De 
directie heeft haar be-
sluit ingetrokken.’ 

‘Heel vergaand’, 
noemt hij het als een 
redactieraad besluit 
naar de rechter te 

stappen. ‘Als een voortdurende discussie 
met de directie escaleert in een rechts-
zaak, zegt dat wel iets over de stemming 
bij de redactie in een conflict dat al drie 
jaar gaande is. De sfeer op de redacties is 
niet slecht, maar flink getergd. Toch blijf 
ik erop vertrouwen dat we er samen met 
de directie snel uitkomen.’              PvdB

Hugo Schneider.   Foto Jolanda de Boer

http://www.wiewiewie.nl
http://www.wiewiewie.nl


de Volksknar           nummer  2782

Hugo Schneider via radio en televisie naar management

‘Overstap naar VArA weinig begrepen’

HIJ staat er zelf van te kijken. Vol-
gend jaar is het veertig jaar geleden 
dat hij in dienst trad bij de Volks-

krant. ‘Ik was 22 jaar, net de opleiding af-
gemaakt van de School voor Journalistiek 
in Utrecht, het was mijn eerste baan. Tot 
op de dag van vandaag ben ik er verbaasd 
over dat ik werd gekozen uit 250 sollici-
tanten. Uit dankbaarheid ben ik met roken 
gestopt. Ik denk dat de roomse nestgeur 
een belangrijke rol heeft gespeeld. Ik 
mocht beginnen als sociaal-economisch 
redacteur op de Haagse redactie, als hulp-
je van Harry van Seumeren. 

‘Eigenlijk was ik de jongste bediende, 
hoewel ik volledig werd vrijgelaten. Te 
vrij, er was weinig begeleiding. In de 
praktijk moest je gewoon stukjes schrij-
ven en je verder staande zien te houden 
tussen ervaren rotten als Han Hansen, 
Kees Bastianen, Jan Joost Lindner, 
Hans Goessens, Marieke Aarden, Jet 
Bruinsma en Agnes Koerts. 

‘In het begin moest ik alle zeilen bijzet-
ten. Ik was opgeleid om te revolutie te 

ontketenen, maar een stukkie schrijven 
was andere koek.’

Dat moest een keer misgaan. Het heeft 
zich in zijn geheugen gegrift en hij kan er 
nog smakelijk over vertellen. 

‘Het ging over de werkloosheidscijfers. 
Op vrijdagmiddag, om één minuut voor 
vijf kwam er een persbericht binnen. Als 
sociaal-economisch broekie had ik cor-
veedienst, dus ik maakte een keurig be-
richtje, terwijl de rest van de collega’s 
doorging met klaverjassen. ‘Werkloosheid 
weer een fractie toegenomen.’

‘Dat vervolgens gefaxt naar de redactie 
in Amsterdam. Kort daarop werd er ge-
beld: of het iets uitgebreider kon. Dus ik 
maakte er nog een alinea bij. Later nog 

een telefoontje. Of het nog wat langer 
kon. Natuurlijk. De dag erop schrok ik me 
dood. Opening krant: Werkloosheid bo-
ven de 200 duizend. Toen begreep ik het 
pas. Er was een mijlpaal bereikt, meer dan 
twee-hon-derd-dui-zend. De blamage was 
dat ik dat zelf niet onderkend had.’

Er volgde later nog een tweede afgang. 
Een primeur: de FNV zou contributies 
en pensioenen van leden in foute onder-
nemingen en landen hebben gestoken. 
Prachtig verhaal, helemaal uitgezocht. Er 
moest alleen nog een reactie op komen 
van Wim Kok, destijds voorzitter van de 
FNV. Die reactie werd de opening krant, 
het achtergrondverhaal ging niet mee, het 
was te explosief. ‘Ik was daar geweldig 
boos over. Alhoewel ik een broekie was, 
voelde ik me zwaar beledigd. Het was 
ook een markering van de zo vermaarde 
kloof tussen Amsterdam en de Haagse 
redactie.’(Zie inzet hiernaast). 

Was het dan alleen maar kommer en 
kwel? ‘Welnee’, haast Schneider zich te 
zeggen. ‘Journalistiek gezien was het een 
heel leuke tijd. Het kabinet Den Uyl viel 
in 1977, later kreeg je het kabinet Van 
Agt-Wiegel, je kon je volledig uitleven. 

‘Het zakelijke en het privéleven liepen 
op het Binnenhof volkomen door elkaar 
heen. Je zat tot ’s avonds laat in Nieuws-
poort, soms ging je daarna nog met men-
sen mee naar huis. Wat minder leuk was: 
menig huwelijk liep in die periode op de 
klippen. Maar is er toen, journalistiek ge-
zien, geschiedenis geschreven. Ik zie het 

Lees verder op pagina 3

‘Haagse redactie leefde in een stolp’
dat ‘Amsterdam’ een stuk van ‘den Haag’ niet plaatste, was een van de kenmerken 
van ‘de kloof’ die er eind jaren zeventig, begin jaren tachtig heerste tussen de eind-
redactie en de Haagse redactie van de Volkskrant. De kiem van het conflict lag in het 
feit dat Amsterdam geen controle meer had op de journalistieke lijn van de Haagse 
redactie, die te veel op de schoot zat van de PvdA. ‘Feit is’, zegt Hugo Schneider 
nu, ‘de Haagse redactie had zeer goede contacten tot op het hoogste niveau van 
de PvdA-top’.

‘de climax ontstond toen de nieuwe adjunct-hoofdredacteur Jan Blokker zich met 
de zaak ging bemoeien. Kees Bastianen en Harry van Seumeren moesten weg uit 
den Haag en werden vervangen door redacteuren uit Amsterdam. Buitenlandredac-
teur en commentator Bob Groen werd door Blokker naar voren geschoven om den 
Haag te gaan leiden.’

de Haagse redactie werd gereshuffeld, zoals dat heette. Later ging ook Hans Goes-
sens naar Amsterdam. Schneider: ‘de benoeming van Bob Groen in den Haag is niet 
de beste greep van Blokker geweest. Gewoon verkeerd. Groen was geen newsget-
ter. Het was een machtsgreep van Amsterdam. Voor mij reden te vertrekken. Aan de 
andere kant: de Haagse redactie leefde in een stolp, was een gesloten bastion. en 
er werd te veel gedronken. Meer dan goed was voor iedereen.’

Hugo Schneider                Foto Jolanda de Boer/Internet

Voormalig Haags collega Hugo 
Schneider (61) piekert erover 
hoe hij een reeks regionale 
kranten overeind moet houden. 
Hij is adjunct bij de Holland Me-
dia Combinatie. Het vak leerde 
hij op de parlementaire redac-
tie, ‘terwijl de rest doorging met 
klaverjassen’.
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nog steeds als een voorrecht dat ik mijn 
journalistieke carrière bij de Volkskrant 
mocht beginnen.’

Schneider is niet te beroerd zijn transfer 
naar de VARA-radio in 1981 te betitelen 
als ‘misschien niet zo slim’ en ‘dwarsig-
heid’. ‘Bij de Volkskrant begrepen maar 
weinig mensen iets van die overstap. Op 
radio en televisie werd in die tijd een beet-
je neergekeken. En de VARA werd niet 
gezien als een promotie. Dat klopte ook 
wel. Ik moest bij de radio het vak weer op-
nieuw gaan leren. Dat was natuurlijk best 
interessant. Er was ontzettend veel werk 
te doen, het verzet tegen de kruisraketten 
in 1984 bijvoorbeeld. Toen Paul Witteman 
bij de VARA televisie ging doen, kon ik 
gelukkig politiek verslaggever worden in 
Den Haag.’

Journalistiek werken bij de VARA was 
totaal verschillend dan bij de Volkskrant, 
constateerde Schneider alras. De Volks-
krant hanteerde in de berichtgeving het 
aloude ‘hoor en wederhoor”, maar bij de 
VARA was dat anders. ‘Alleen linkse poli-
tieke partijen en heel veel actiegroepen aan 
het woord laten was normaal bij Dingen 
van de Dag en In de Rooie Haan. Na een 
paar jaar begon ik me daar minder prettig 
bij te voelen, ik begon me te ergeren, voel-
de me er minder thuis. Dat was de aanzet 
om de overgang te maken naar de NOS, de 
VARA was me te benauwd geworden.’

Bij de NOS werkte Hugo journalistieker, 
zeker later tot 1996 met Den Haag Van-

daag. ‘Zo had ik twintig jaar lang voor 
krant, radio en televisie op het Binnenhof 
gewerkt. Maar ik had ook in die twintig 
jaar veel politici de maat genomen en 
hardhandig aangepakt. Op een gegeven 
moment realiseerde ik me: kritische vra-
gen stellen is veel eenvoudiger dan ergens 
zelf verantwoordelijk voor te zijn. Ik wil 
mijn ervaring gebruiken in een volgende 
stap: management.’

Het werd TV West. Regionale televisie 
moest op poten worden gezet. Een project 

van drie jaar, in een publiek-private con-
structie, daarna zou hij wel verder zien. 
‘Na een jaar was het geld al op, twee jaar 
hebben we aan de rand van het faillisse-
ment gestaan. Ik heb in die tijd een enor-
me draai moeten maken: van een kritische 
houding tegenover ambtsdragers naar met 
de pet langs gaan bij burgemeesters en 
gedeputeerden. Ik moest TV West promo-
ten om werkgelegenheid te behouden. Ik 
had zelf mensen aangetrokken, voor hen 
voelde ik me als hoofdredacteur verant-
woordelijk. Het was de meest intensieve 
periode van mijn leven. Mijn hele ziel en 
zaligheid heb ik erin gegooid om de boel 
overeind te houden. Nu besef ik dat ik 
toen pas echt volwassen ben geworden.’

Na ruim vier jaar, het was inmiddels 

2000, werd hem gewezen op een vaca-
ture bij het Haarlems Dagblad. Terug 
naar de krant. Vijf jaar hoofdredacteur, de 
laatste tien jaar adjunct bij een regionale 
dagbladuitgeverij met de omvang van de 
Volkskrant. 

‘Het geld klotste toen nog tegen de plin-
ten. Dat wilde ik ook wel een keer mee-
maken. In het eerste jaar kon ik zeven 
nieuwe mensen aannemen en een nieuwe 
editie uitgeven. Maar binnen een jaar 
moest ik al die redacteuren vertellen dat 
hun baan niet omgezet zou worden in een 
vaste aanstelling. Daarna is het niet meer 
opgehouden. 

‘In vijftien jaar is de werkgelegenheid bij 
de dagbladen van de Holland Media Com-
binatie gehalveerd. Een golf van reorgani-
satie-geweld is over de redacties gegaan. 

‘Ook de interval-periodes werden korter: 
reorganisaties om de vijf jaar, om de drie 
jaar, om de twee jaar. Het is ook onver-
mijdelijk. De oplages dalen voortdurend, 
advertentie-inkomsten lopen terug. We 
hebben van alles geprobeerd: nieuwe ti-
tels, gratis of betaald, vijf of drie keer per 
week, tv-online; het heeft allemaal geen 
pepernoot opgeleverd.’

Een normaal mens zou er na vijftien jaar 
doodmoe van zijn geworden. Schneider 
zuchtend: ‘Ja en nee. Het is pijnlijk voor 
mensen die het betreft. Maar goed reorga-
niseren is ook een vak. Met beleid en in 
overleg de goede keuzes maken geeft vol-
doening, maar dat vereist ook een sterke 
maag. Er komt natuurlijk een moment dat 
je jezelf eruit mag reorganiseren.’

Peter van den Berg

Vervolg van pagina 2

Eind november is bij uitgever Geenblad-
voordemond Alles over Windenergie ver-
schenen, dat Broer Scholtens samen met 
Guido Bakema heeft geschreven.

Broer Scholtens werkte bijna dertig jaar 
als wetenschapsjournalist bij de Volks-
krant. 

Volgens de auteurs is windenergie een 
van de schone bronnen waar we het de ko-
mende decennia van moeten hebben. Alle 
aspecten rond de bouw van windmolens 
zijn in het boek bij elkaar gebracht.

In de discussie over gezond voedsel wijst 
Broer ook op Gezond eten, gewoon doen, 
dat hij enkele jaren geleden samen met 
Frans Kok heeft samengesteld. Dat boek 
is uitgegeven bij Bert Bakker. Het gaat in 
tegen de flauwekul van dieetgoeroes als 
Sonja Bakker en Michel Montignac. Het 
boek: ‘De oplossing is een lekker, op de 
wetenschap gebaseerd eetpatroon voor een 
gezond gewicht dat je kunt volhouden.’

elly de Waard: alles over pop

Barry Hay, zanger van de Golden Earring, spreekt in Paradiso met Elly de Waard over 
het boek dat zij bij uitgeverij De Harmonie heeft uitgebracht over haar jaren als popre-
censente voor de Volkskrant en Vrij Nederland. Titel Het jasje van David Bowie. Barry 
Hay bekende dat hij een gruwelijke hekel aan haar had gehad als recensent. In het echt 
bleek ze mee te vallen. Hij kreeg het eerste exemplaar.         Foto Jacques de Jong

‘Goed reorganiseren

is ook een vak’

Broer Scholtens over

windenergie en koken

http://www.allesoverwindenergie.nl/
http://www.bol.com/nl/p/gezond-eten-gewoon-doen/1001004010934945/
http://www.ellydewaard.nl/blog/?p=23631
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dat de schrijvers van de krant nauwelijks 
oog hadden (en hebben?) voor collega’s 
van andere afdelingen (de Volksknar 
277), gaat niet voor iedereen op.

Ik heb bijvoorbeeld voor de kinderen 
van het gezamenlijke Volkskrant-personeel 
opgetreden als Zwarte Piet, met spul dat 
je nauwelijks kon wegboenen. dat moet 
rond 1964 geweest zijn. Als ik me niet 
vergis, was directeur Jan Grundmeijer 
himself Sinterklaas (ik zag hoofdredacteur 
Joop Lücker zoiets niet meteen doen.) 
de zaal van het Minerva Paviljoen was 

bomvol en de kinderen maakten ongeloof-
lijk veel lawaai. dat Paviljoen met hotel 
en theater lag naast het Hilton Hotel en 
brandde in juni 1973 tot de grond toe af. 

Maar er is een sterker bewijs voor mijn 
buitenredactionele contacten. dit jaar 
vierden Rita Meijerink – destijds mede-
werkster van de boekhouding – en ik on-
langs ons gouden huwelijksjubileum. Zij 
werkte in het Volkskrant-kantoor aan het 

rokin en ik als leerling-journalist aan de 
Nieuwezijds. Samen fietsten we vaak naar 
huis in Slotervaart. We zijn nog steeds 
blij dat we verder hebben gekeken dan 
onze neuzen lang waren, en we bladeren 
nog graag door het album met de vrolijke 
foto’s die Wim Ruigrok op onze trouw-
dag maakte, in augustus 1965.

Kees Jansen (toentertijd De Graaff)

de Volksknar
e-mail: volksknar@gmail.com
IBAN NL 37 TRIO 0198122454

KeeS JAnSen:
uitstapje naar
de boekhouding

Martin Schouten (rechts) in gesprek met de Haagse stadshis-
toricus Wim Willems. Het gebeurde vorige maand tijdens de 
presentatie van Schoutens nieuwe misdaadroman Den Haag 
bij boekhandel Couvé Benoordenhaege. Daarin laat hij heden 
en verleden van Den Haag overvloeien in een adembenemende 
thriller.                   Foto david Spuesens

Sterren
In de vorige Volksknar las ik met verbazing de herinnering van 
ruud Schets aan de vele sollicitatieprocedures die hij bij de 
Volkskrant meemaakte: ‘de adjunct-hoofdredacteuren Henk 
Huurdeman en Bert Vuijsje keken naar het schrijf- en journa-
listieke talent, ik keek naar het sterrenbeeld van de persoon.’ 

Hield hij interviewer Maurits Schmidt misschien komisch voor 
het lapje? In elk geval heb ik tijdens die tientallen gesprekken 
nooit iets gemerkt van een astrologische invalshoek bij ruud 
Schets. Ik zou dan ongetwijfeld, in alle vriendschappelijkheid, 
een levendige discussie zijn begonnen.

Bert Vuijsje

TOKO VAN JAAP HuISMAN
Collega Hans Beynon (88) is zeer te spreken over de kookkunst 
van Bayu Basuki Barni, de vriend van Jaap Huisman.  Beynon 
– vele collega’s zullen zich de ‘zwarte soep’ herinneren die hij 
van tijd tot tijd op de redactie kookte voor de nachtploeg – kwam 
op uitnodiging van Ineke Jungschleger naar de toko Bayu op 
Haarlemmerdijk 135 om zijn deskundig oordeel te geven over de 
Indonesische gerechten. 

De winkel bestaat nog geen half jaar maar het nieuws heeft zich 
snel verspreid onder de kenners want er komen opmerkelijk veel 
klanten van Indische afkomst. 

Jaap Huisman organiseert tentoonstellingen in de winkel en 
de galerie in het souterrain. Van 13 december tot 14 februari de 
expositie You-R-O-Teens, portretten van teenagers in Europa, 
gefotografeerd door Monique Neelen.
Op bovenstaande foto van links af: Ineke Jungschleger, Hans 
Beynon, Jaap Huisman en zijn vriend Bayu Basuki Barni. 

Foto Otto romijn

Martin Schouten: den Haag


