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Verborgen verleiders
Eenmaal in de maand neemt een aardige vrouw mij een buisje 

bloed af. Dan gaat er een lange naald een ader in. Auw. 
Maar dat verandert. Voortaan doet ze mijn vinger in een koker-
tje en krijg ik slechts een lichte prik. 

Fantastisch. 
Leve de vooruitgang!
Maar toen las ik in de brief van de organisatie die deze medische 

dienstbaarheid  regelt: ‘Wij zijn trots om als 
grootste trombosedienst in Nederland de 
vingerprikmethode te introduceren bij onze 
trombosepatiënten: patiëntvriendelijker, ef-
ficiënter en betere zorg.’ 

Mijn geestdrift zakte in als een mislukte 
kaassoufflé. 

Marketing. Hier werd over de rug van de 
trombosepatiënt reclame gemaakt voor de 
organisatie zelf. Alsof het ging om klanten 
van een beursgenoteerd bedrijf.

Marketing – je kunt het gerust een ziekte noemen, een ernsti-
ge, Amerikaanse ziekte. Wie weleens wat langer in de Verenigde 
Staten is geweest, weet dat iedereen daar, echt iedereen zich 
voortdurend op de borst klopt. Kijk mij eens. De Amerikaanse 
werkelijkheid als Facebook.

Donald Trump is de meest sprekende uitwas van dit verschijn-

sel dat in de hele westerse wereld zijn invloed doet gelden. Ook 
in Nederland. Ook in je eigen omgeving word je langzamerhand 
gek van de eigen roem. De meeste mensen ruiken het niet eens 
meer. Zo gewoon is het geworden. In het leven van alledag. In 
de taal.

Hoe ernstig de kwaal is, zag je toen de HEMA van het woord 
Pasen af wilde. En paaseitjes moesten verstopeitjes heten. Vol-
gelingen van Allah zouden er aanstoot aan kunnen nemen.

Marketing maakt ons rijp voor een cultuurverandering die zal 
doorgaan tot alle zeventien(!) miljoen Nederlanders volgzame 

consumenten geworden zijn. De taal past 
zich daarbij aan. Het Nederlands wordt een 
variant van het Engels, een mengtaal, een 
creoolse taal.

De Nederlandse literatuur zal er een 
hoge prijs voor betalen. Zij verdwijnt. Ma-
rieke Nijkamp uit Hengelo gaf ons al een 
voerproefje met haar in het Amerikaans 
geschreven thriller die in één klap op de 
bestsellerlijst van The New York Times be-
landde.

Marketing en reclame, hidden persuaders (verborgen verlei-
ders), je trapt er telkens weer in.

Dan valt bij mij het kwartje. Waarom wou de HEMA van dat 
paaseitje af? 

Omdat ze er vers top eitje van konden maken.
Willem Kuipers                   wiewiewie.nl

Bijzondere gasten
Opnieuw zo’n bijzondere knarrenborrel, maandag 
21 maart, in Scheltema. Cees Zoon (Mexico) had 
aangekondigd zijn oud-collega’s weer eens te wil-
len ontmoeten. Prompt meldde zich ook Roland de 
Beer, die kortgeleden de klus om een biografie over 
dirigent Pierre Audi te schrijven, had geklaard. 
Vervolgens diende zich ook aan Martin Schouten 
die (foto links onder) kans zag bij Zoon en De Beer 
zijn roman Den Haag te promoten. En ja, daar 
verscheen Eric Outshoorn,  jongste knar. Zeldzame 
ontmoeting met Guus van Holland. Martin Schou-
ten kon zijn verhaal ook kwijt bij Louis Houët. 
Willem Beusekamp was komen afzakken uit Italië. 
Nico Goebert vers uit de sportschool. Roelf Ridde-
rikhoff had zijn schaakbord even thuis gelaten. Jan 
Bank kwam met nieuwe ideeën voor de Volksknar. 
Kortom, zeker 25 Volksknarren hadden weer een 
amusante borrel. Met twee vrouwen: Lucy Prijs en 
Lisette Lewin.

       Foto’s Jacques de Jong
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Frits de Groot (83, Purmer-
end), dertig jaar lang chef 
Postkamer (1963-1993), is 
daar nog steeds wekelijks 
aanwezig als vleesgebleven 
Activiteitencommissie.

Je bent niet eens een echte Volks-
knar.

‘Op m’n vijftiende, in 1948, wou ik 
liftboy worden bij De Telegraaf, aan de 
Nieuwezijds. Lukte niet. Ik kon, in dat-
zelfde gebouw, terecht als loop-, beter 
fietsjongen bij Het Parool. Bracht overal 
spulletjes weg. In de Wibautstraat kwam 
de Volkskrant erbij. Zat ik beneden in het 
Volkskrantgebouw, als chef. Trouw kwam. 
Bij mij werkten totaal 23 man, voor de 
drie kranten. Maar we verzonden óók drie-
honderdduizend acceptgiro’s. Ook voor 
buitenklanten: De Bijenkorf, Renault, Na-
tuurmonumenten, De Groene Amsterdam-
mer, Vrij Nederland. Daarvoor kocht ik in 
Zwitserland machines. Er reden vijf auto’s 
voor boodschappen.’

Zitten we hier op de Jacob Bontius-
plaats, zie ik daar Rinus lopen, die in 
mijn tijd ook al post rondbracht.

‘Rinus de Jonge, ook al 64. Werkt hier 
zowat 45 jaar. Hij is de enige en laatste 
op de postkamer. De post, dat is niet veel 
meer. Boodschappen besteedt hij uit. Voor 
alle kranten deden we evenveel, dag- en 
nachtdiensten, zaterdags. Boodschappen, 
berichten, foto’s, post ophalen. Nee, de 
kranten distribueren deed expeditie. En 
nee, we reden geen journalisten. Dat deed 
Kliphuis, later Appie Piet. Alleen voor 
Het Parool hoor.’

Hé, alweer een bekend gezicht.
‘Richard. Richard Jonker. Mijn beste 

vriend. Met hem doe ik de festiviteiten. 
Werkte jarenlang in de Krantine.’

Hoe voelde dat voor jou: als Paroolman 
in het Volkskrantgebouw werken?

‘Ik kon goed met de Volkskrantmensen 
opschieten. Foto’s ophalen bij het ANP, 
bij verslaggevers thuis spulletjes ophalen. 
De Volkskrantredactie had een eigen vas-

te postman in dienst, op de dag. Die viel 
dus niet onder mij. Wakelkamp of zoiets. 
(Duijvelshoff, red.) Nee, niet Arie, die op 
het laatst kratten vol bier aansleepte, tot 
Broertjes dat niet meer wou hebben. Arie 
zat op de expeditie. Allang overleden. De 
nachtboodschappen voor de Volkskrant 
deed Rinus om de week, tegenover Van 
Leeuwen, ook overleden. Leuk: hoger 
salaris. Wij zaten niet in een bond. Onge-
schoolde krachten waren we. We werden 
zo’n beetje aangepast met onze cao bij 
de Grafische Bond. Daarvan krijg ik ook 
mijn pensioen.’

Jij was ook in je werkzame leven al ac-
tiviteitenman.

‘Kijk, ik heb een foto dat ik de Parool-
ring kreeg. Hartentroef, de klaverjasclub, 

heb ik zelf bij Het Parool opgericht, vijftig 
jaar geleden. Ik ben nog steeds voorzitter. 
Met het bestuur samen regel ik alles. Zoals 
in de activiteitencommissie met Richard. 
De deelnemers komen van alle kranten. Ik 
krijg mensen van de Volkskrant wel mee 
op kerstreizen. Maar met de jaarlijkse 
gepensioneerden-dagtocht veel minder. 
En redacteuren gaan al helemaal niet mee, 
Niet van Het Parool, niet van Trouw, niet 
van de Volkskrant. He-le-máál niet. Wel 
een hoop technische mensen, ook van 
de Volkskrant. Machinezetters, drukkers. 
Ook die bij Het Handelsblad zijn begon-
nen, ooit overgestapt. Die verzorgden ook 
de Volkskrant. Op de Nieuwezijds nog. Ik 
heb nog meegemaakt dat de Volkskrant 
op de Dam zat, hoek Nieuwendijk. Waar 
in de oorlog de Duitsers zaten. Tja, als je 
vanaf 1948 meedraait, maak je een hoop 
mee.

‘Ik krijg subsidie hè. Voor de werken-
den, en voor de gepensioneerden, de be-
jaarden, doe ik naast die jaarrit twee keer 
per jaar een bingomiddag. Komen ze op 
een woensdag, komt er een artiest zingen. 
Kunnen ze lekker drinken en eten. Dat be-
taalt het bedrijf. Frits Campagne bepaalt 
dat. Ik noem geen bedrag, maar die sub-
sidie is goed. Daar doe ik alles van. Voor 
de kerstreis betalen de mensen zelf twintig 
euro, naar Duitsland. Krijgen ze koffie met 
gebak, een drankie, een maaltijd; die bus 
kost al twintig euro. Ik ben echt gelukkig 
dat het bedrijf dat nog steeds doet. Zo hou 
je toch een beetje contact met alle mensen.’

DE DAAD BIJ HET WOORD
In deze rubriek ontmoet de 
Volksknar niet-redactionele 
oud-collega’s.
Journalisten en andere mede-
werkers stonden – en staan 
nog – vaak met de rug naar 
elkaar toe. Dat moet maar 
eens afgelopen zijn, vindt de 
auteur Maurits Schmidt.

Lees verder op pagina 3

Frits de Groot op zijn plek in de postkamer.             Foto Jacques de Jong

de Volksknar

e-mail: volksknar@gmail.com

IBAN: NL 37 TRIO 0198122454

Frits de Groot, chef Postkamer:

‘Journalisten mee op kerstreis? Ja, graag!’
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Waarom gingen die journalisten niet 
mee? Te arrogant?

‘Denk ik. Jij zegt nou zelf ook dat je 
liever met je vrouw alleen gaat. Maar zo 
doen ze allemaal. Bij alle kranten hoor! 
Het is een ander soort mensen denk ik. 
Een zetter, een drukker, een opmaker, het 
is toch ander publiek dan een redacteur. Ik 
had best graag gewild dat ze meegingen. 
Nóg. Maar nee. Van geen één krant. Toch 
jammer. Terwijl we altijd aanplakbiljet-
ten voor de kerstreis ophangen. Ja wacht, 
die van het Wieringer Weekblad vroeger, 
daarvan gingen de journalisten wel mee! 
En Interlijnen, het personeelsblad, schreef 
er altijd wel over. 

‘Kijk, van de directie komen ze dus wel. 
Ik werd tachtig, had ik een dagtrip voor 
de gepensioneerden, naar Leusden, bij 
Van der Valk, gingen we dineren, en daar 
kwam Frits Campagne, hield ’ie effe een 
toespraak. Dát waardeer ik zó! 

‘Bij het afscheid van Dien van de kan-
tine was hij ook. Hij zag me meteen. Dien 
was niet makkelijk, dat vonden haar naas-
te collega’s ook. Ze waren niet allemaal 
op haar begrafenis. Maar er waren wel 
journalisten, van Het Parool. Die wisten 
dat uit De Paroliebol, het blad van ge-
pensioneerde Parooljournalisten. Bij mij, 
elke dinsdagavond op de klaverjasclub, 
bediende Dien. Dus ik heb er een verlies 
aan. Haar vriend laat ik nou bedienen. 
Misschien helpt dit krantje wel dat journa-
listen nou ook komen!’

Zag jij verschillen tussen de redacties 
van de drie kranten?

‘Vroeger zat ik een paar jaar op de re-
dactie van Het Parool, in het Telegraaf-
gebouw. Bob Steinmetz was hoog, Klaas 
Peereboom zat apart in een hokkie. Ik 
scheurde telexen. Reuter, ANP. Schreef de 
apotheekdiensten en het weerbericht in de 
krant. Vond ik prachtig. Ik heb zelfs ouwe 
Koets nog meegemaakt. Die is nog burge-
meester geweest, loco dan. En ook die in 
Ilpendam woonde, Wim Polak. En die nou 
om zeven uur op de televisie zit, Matthijs 
van Nieuwkerk  ja. 

‘Vroeger was het overal gezelliger, op alle 
afdelingen. Die pas twintig jaar in dienst 
zijn, dat zijn andere mensen, merkbaar.

‘Die van de Volkskrant hebben een an-
der karakter. Meer drukte dan de Parool-
mensen. Beetje hoger staand. Afscheidend 
van de gewone man. Ik kon wel met ze 
opschieten. Met die van Trouw had ik 
weinig contact, al werkte ik wel voor ze, 
eerst ook de acceptgirokaarten. Maar van 
de redacties staat Het Parool op nummer 
één bij mij. Lekkere Amsterdamse krant. 
Gewóón. De Volkskrant twee, Trouw drie. 
Nét publiek.bij Trouw. Daar speelt het ge-
loof mee. Denk ik. Dat is bij de Volkskrant 
er helemaal af.  Met die van Het Parool 
ging je makkelijker om. Moest ik zon-
dagsavonds voor de sportredactie brood-
jes halen bij Dobbe. Fietswerk. Kopij op-
halen. Prachtig! 

‘Ik heb ook nog het boekenmagazijn van 
Het Parool beheerd, in de Nes. Verzen-
ding van Kapitein Rob, boeken van Meijer 
Sluyser.’

Voelde je je dan uiteindelijk niet ont-
heemd dat je aan de Volkskrantkant 
van de Wibautstraat moest werken?

‘Nee, nooit. Je had Het Parool er toch 
bij aan de overkant? Ik ging vaak eten bij 
kantinebaas mevrouw Lensen boven in 
het Volkskrantgebouw, Tiny, ook al dood. 
Hier op de Bontiusplaats, dat heeft mijn 
sfeer niet meer. Ik ben hier elke dinsdag, 
om alles te regelen. De post voor de acti-
viteitencommissie, waar ze aan mee wil-
len doen. De bingomiddag. De reis.  

‘Ik heb alweer een hele rit uitgestippeld 
voor 11 mei. Nee, waarheen vertel ik niet, 
de mensen weten het zelf nog niet. Het 
wordt weer een heel leuke rit. Goed eten 
en drinken onderweg. Ik doe het, met Ri-
chard dus, toch zó graag!’

Maurits Schmidt

Vervolg van pagina 2

Frits de Groot tussen medewerkers Richard (Jonker) en Rinus (de Jonge). ‘Onze achter-
namen kennen ze toch niet.’              Foto Jacques de Jong

Ellen ten Damme zingt voor Sietse

Ellen ten Damme, veelzijdig artiest en oud-columnist van de Volkskrant, treedt op tij-
dens de presentatie van het boek Alles Klar van Sietse van der Hoek. Het gebeurde bij 
boekhandel Scheltema in Amsterdam op 14 maart. Boeiende bijeenkomst met veel pu-
bliek, mede dankzij de zangeres.                                                                     Foto Jacques de Jong
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IN DE EERSTE WEKEN van 1980 kreeg ik als aspirant-
chef Nacht een bliksemopleiding van mijn illustere voor-
ganger Ed Bente. Na een paar dagen meekijken mocht ik 

onder zijn begeleiding het nieuwsdienstlijstje in ontvangst 
nemen, gaan overleggen met de diverse coördinatoren, de 
kopij door de vingers laten glij den, de foto’s uitzoeken, sa-
men met een opmaker de pagina’s tekenen en tegen sluitings-
tijd de krant op de zetterij in de loden pagina’s zien groeien. 

 Ed zei niet zo bijster veel, maar hij had twee belangrijke 
tips: 

 1. Probeer op de voorpagina altijd los van WiBo (cartoon 
linksonder) en de bon (rechtsonder) zeven items mee 
te nemen. Dat vinden de mensen leuk, een gevarieerde 
voorpagina.

 2. Zeg nooit waarmee je de krant gaat openen. Dat geeft 
alleen maar discussies en daar koop je niets voor. Kost alleen 
maar tijd. Geef gewoon aan hoe groot de kop moet worden 
en over hoeveel kolommen. Ze zien het allemaal wel als de 
krant boven komt.

 Zo kon het gebeuren dat collega’s op de eindredacties 
in zalige onwetendheid de opening van de krant aan het 
bewerken en bekoppen waren. Gaandeweg ging dat uiteraard 
veranderen. Er werd meer overlegd en elke afdeling kreeg 
een kopietje van het schema zodra de één vorm had gekregen.

 In die jaren tastte ook de hoofdredactie vaak in het duister 
over de voorpagina. Niet zelden werd de belangrijkste pagina 
pas na 22.00 uur getekend en dan waren de hoogmogenden 
(zoals Opland  de hoofdredactie en adjuncten noemde) 
meestal al naar huis. Ik heb in alle eerlijkheid ook nooit 
meegemaakt dat een van hen verordonneerde waarmee we de 
krant moesten openen. Altijd was hun vraag: waarmee gaan 
we openen? En dat was zo goed als altijd in orde.

Aan dit alles moest ik denken toen ik onlangs de mooie 
nieuwe zaterdagse rubriek van Philippe Remarque las. In een 
soort Keek op de week vertelde hij onbevangen en sportief 
hoe hij als hoofdredacteur het onderspit had moeten delven in 
een discussie over de voorpagina. De keuze ging tussen een 

item over vluchtelingen en een verhaal over het vreselijke 
zika-virus. Philippe liet zich overtuigen door de auteur van 
het zika-verhaal dat dit stuk op de voorpagina te alarmerend 
zou overkomen. Laat ik nu altijd gedacht hebben dat een 
alarmerend verhaal juist geknipt is voor pagina 1, maar goed, 
besloten werd aan het vluchtelingenonderwerp de voorkeur te 
geven. En wel in de vorm van een foto.

 Sinds de krant naar tabloidformaat is gegaan, wordt 
de voorpagina op zaterdag vrijwel louter als luxe etalage 
gebruikt. De echte opening komt dan boven in pagina 2 of 
wellicht pagina 3. Jammer. Een verhaal op de voorpagina 
heeft toch veel meer uitstraling. Opening pagina 2 is op z’n 
zachtst gezegd een nogal fletse plek voor het belangrijkste 
verhaal van de dag.

BIJ ONS IN DE GANG hangt de Volkskrantkalender 
die werd gemaakt bij de eeuwwisseling. Bij elke 
maand een historische voorpagina. Onder meer van de 

bevrijding in 1945, de watersnoodramp in 1953 en de landing 
op de maan in 1969. Pagina’s vol met tekst en naarmate de 
jaren vorderden ook met foto’s. 

Voor grote gebeurtenissen kunnen tegenwoordig alle 
pagina’s van Ten Eerste worden benut, maar het beeld zal 
uiteindelijk toch worden bepaald door de echte voorpagina. 

Ook de doordeweekse kranten openen niet zelden met 
louter een aankeilende foto plus aankondigingen van andere 
verhalen. De afgelopen weken leek het er even op dat er 
vaker wordt gekozen voor echte openingen. Kan toeval zijn 
of is wellicht afhankelijk van de ploeg die die dag/avond aan 
de macht is.

 Akkoord, de winnaar heeft altijd gelijk. In zijn Machiavelli-
redevoering deelde Philippe Remarque kort geleden met 
gerechtvaardigde trots mee dat de daling van het aantal lezers 
van de Volkskrant is gestopt en dat er zelfs sprake is van een 
groei van het aantal abonnees. Prachtig. Ze doen het dus niet 
verkeerd. Toch zou ik een lans willen breken voor meer tekst 
op het voorblad, zoals de Belgen zeggen.

Jan van Capel

Alsjeblieft meer tekst op het voorblad

RAYMOND RuTTING IN GEMEENTEMuSEuM HILVERSuM
Aan hoge pieten geen gebrek tijdens 

de opening van de tentoonstelling Ge-
zichten van Aruba  – 30 jaar status aparte 
op 5 maart in Museum Hilversum. Daar 
hangen 57  fotowerken van Volkskrant-
fotograaf Raymond Rutting, die de serie 
mocht maken ter gelegenheid van de her-
denking van de aparte status die Aruba 
dertig jaar geleden kreeg.

Op de foto tussen de kleurrijke Arubaan-
se danseressen van rechts af de heren Al-
fonso Boekhoudt, gevolmachtigd minister 
van Aruba; Otmar Oduber, de Arubaanse 
minister van Toerisme; Ronald Plasterk, 
minister van Binnenlandse Zaken en 
Raymond Rutting zelf. In de zaal zat ook 
Pieter Broertjes als burgemeester van 
Hilversum. En er waren vele genodigden, 
Nederlands en Arubaans.

De tentoonstelling op drie verdiepingen 
van het museum is tot en met 3 april te zien.                          

 Foto Jacques de Jong


