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Abracadabrataal
Onze overheid!  

Er is een referendum ophanden en Den Haag doet zijn plicht. 
Men besluit het associatieverdrag met Oekraïne te laten vertalen. 
Niet door een beëdigde vertaler, maar door de computer.

De computer!
Wie weleens, zoals ik, met zijn kleinzoons achter de computer 

heeft gezeten om voor school een stukje Engels, Frans of Latijn 
te vertalen, weet wat er dan gebeurt. 

Bij elke nieuwe woordverbastering geef je 
elkaar gillend van de lach een high-five, een 
high-five ja, omdat kinderen vandaag de 
dag al jong vanbinnen en vanbuiten Ameri-
kaantjes zijn, die baseball heel wat opwin-
dender vinden dan voetbal.

De taalkundige Marc van Oostendorp be-
dacht dat hij deze in opdracht van de rege-
ring door de computer vertaalde tekst maar 
eens moest lezen. Zoals te verwachten, 
ontdekte hij nogal wat fouten. Maar dat was 
niet het ergste. Het ergste was de onleesbaarheid van de tekst – 
ook in het Engels. Geen mens, dacht hij, kon 400 bladzijden met 
zulk proza begrijpen. Hij ook niet. 

De redactie van een tv-programma liet het doodsaaie karwei 
over aan drie vrijwilligers. Zij kwamen tot de conclusie dat het 
allemaal abracadabrataal was.

Abracadabrataal.
Een deel van Nederland ging stemmen over een verdrag dat 

vermoedelijk – op de genoemden en de computer na – helemaal 
niemand had gelezen en ook niet kón lezen. Democratie in het 
mediatijdperk.

In mijn eerste jaren bij de krant leerde ik van twee oudere 
collega’s dat je overheidsrapporten te allen tijde serieus moest 
nemen. Niet vanwege het opwindende proza – daar had je toen 
nog Céline, Kafka, Hermans en Faulkner voor – maar omdat 
er tussen de regels door altijd wel nieuws te vinden was. Die 

methode heeft vele spectaculaire primeurs 
opgeleverd.  
Misschien zijn er nog schrijvende journalis-
ten die zulk monnikenwerk niet schuwen, 
maar radio en televisie geven hun portie 
graag aan fikkie. Hoe minder je weet, des 
te makkelijker kun je lullen over van alles 
en nog wat.  

Daarom denk ik dat niet Europa de eeu-
wige nee-stemmer in Nederland bedreigt, 
maar de televisie, die met haar puberale 

geincultuur avond in avond uit de massa – en zichzelf – uit een 
wurgende verveling moet verlossen. Een drama dat zich met 
geen Nederlandse pen laat beschrijven. 

Woorden schieten tekort. 
Fuck, fuck, fuck… 
Willem Kuipers              wiewiewie.nl

Vrijdag 1 april heeft de laatste 
relikwie van het Volks krant-
gebouw aan de Wibautstraat met 
veel inspanning een plek gekre-
gen op de redactie in het INIT-
gebouw.

De letter staat nu, meldde hoofd redacteur 
Philippe Remarque in zijn zaterdagse terug-
blik van 2 april, in de zithoek op de V-zaal. 

Het Volkshotel heeft de eerste vijf letters 
van zijn naam opnieuw laten maken, voor 
het logo aan de gevel – de oude wa ren te be-
werkelijk in onderhoud. 

De letters waren eigenlijk al in een afval-
container bij het Volks hotel beland, meldt 
chef-V Chris Buur. Medewerkers van Roest, 
de bar naast het huidige Volkskrant-gebouw 
hebben de letters er met toestemming uit 
gevist. De letters e, o, s, r, en t gebruiken ze 
nu, na enig scrabbelen, voor hun eigen logo: 
roest. 

Chris Buur: ‘Toen wij dat zagen, heeft 
onze artdirector Lucas van Esch gevraagd 
of wij de V mochten hebben. Met allerharte-
lijkste toe stemming van het Volks hotel 
mocht dat.

‘Dus ja, dat erfgoed, inclusief originele 
duivenpoep uit 1965, moest natuurlijk be-
houden blij ven, tevens ter decoratie van de 
nogal oersaaie kantoortuin. 

‘Laatste probleem: hij is 2,50 hoog en 3,05 

breed, en kon eigenlijk nergens doorheen. 
Dat getakel over de loopbrug (foto) was de 
enige mogelijk heid.’

Foto Rolf Bos

Laatste Volkskrant-relikwie naar de V

mailto:volksknar%40gmail.com?subject=
http://www.wiewiewie.nl
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Theo Temmink, hoofdredacteur van maandblad Plus

Gevormd op de Volkskrant-redactie

‘Zo, we zijn met z’n allen weer een 
stukje linkser geworden’, stelde 
chef Nieuwsdienst Piet van See-

ters van de Volkskrant vast, nadat Theo 
Temmink eind 1987 de overstap naar El-
sevier had gemaakt. Voor Theo betekende 
die overstap het begin van een carrière in 
een meer op rechts gerichte omgeving. Te-
genwoordig is hij hoofdredacteur van het 
maandblad Plus Magazine, het grootste 
maandblad van Nederland met een betaal-
de oplage van 265 duizend, naar schatting 
met een miljoen lezers.

Van Seeters was in de ogen van Theo een 
van die ‘linkse jongens’ die tot dan toe het 
beleid van de Volkskrant hadden bepaald. 
In de loop van het gesprek merkt hij op te 
hebben geleerd opvattingen te onderschei-
den van de personen die ze verkondigen. 
‘Zo vond ik Piet als journalist te veel pro-
vakbond, maar persoonlijk een fantasti-
sche vent. Net als Jan Joost Lindner, po-
litiek heel uitgesproken, maar ik had veel 
respect voor hem.’

Op 1 januari 1979 kwam hij binnen bij de 
krant. (Data en getallen schudt hij moeite-
loos uit zijn mouw.) Hij had gereageerd 
op een advertentie waarin twee jonge 
stadsverslaggevers werden gevraagd. Een 
was er al aangenomen toen hij op sollici-
tatiegesprek kwam. Dat was Rob Heukels 
(een verslaggever die nooit anders tikte 
dan met alleen zijn linker wijsvinger, met 
zijn rechterarm in zijn schoot, JqJ). Theo 
werd gekozen uit driehonderd sollicitan-
ten. ‘Dus ik heb puur mazzel gehad.’

Amsterdam
Ambitieus als hij was, wilde Theo wel, 

als 24-jarige werkzaam hij het Leidsch 
Dagblad, naar ‘de beste krant van Neder-
land’. En ik wilde graag naar Amsterdam. 
Mede omdat ik net mijn vrouw Ilone had 
leren kennen, een echte Amsterdamse.’

‘Op mijn achttiende was ik ingeloot bij 
de School voor de Journalistiek in Utrecht, 
maar tezelfdertijd kon ik leerling worden 
bij De Gelderlander, nadat ik daar in de 
zomer als volontair had gewerkt. Daar heb 
ik meteen ja op gezegd. Dus ik had al twee 
kranten gehad toen ik bij de Volkskrant 
solliciteerde. Daar werd ik aangenomen 
door hoofdredacteur Jan van der Pluijm, 
adjunct Jos Sterk en chef Nieuwsdienst 

Victor Lebesque. Ik kwam onder Erna 
van den Berg op de Stadsredactie.’

Je beste herinneringen?
‘Ik heb alle krakersrellen in die tijd ge-

daan. En de rellen bij de troonswisseling 
in 1980 natuurlijk. Het was een zeer le-
vendige tijd. Daarbij werkte ik samen met 
collega’s als Peter van den Berg en Os-
car Garschagen.’

Ten Geleide
‘In november 1981, aan de vooravond 

van de demonstratie op het Museumplein 
tegen de kruisraketten, werd ik benoemd 
in de Ten Geleide-groep, die de commen-
taren van de krant coördineerde. Dat was 
nogal bijzonder, want ik was pas 27. Daar 
zat ik met Harry Lockefeer, Jan Joost 
Lindner, Paul Brill, Harry van Seume-
ren en Han van Gessel.

‘Dat eerste overleg was al turbulent. Het 
ging over de plaatsing van kruisraketten. 
We moesten als krant een standpunt inne-
men. Dat werd een stevige clash tussen Jan 
Joost Lindner en Paul Brill. Lindner was 
fel tegen plaatsing. Hij wilde dat de krant 
de protesten onverkort zou steunen. Paul 
Brill daarentegen had meer een geopoli-
tieke analyse. Die wees op afschrikking 
en evenwicht als middel om een oorlog te 
voorkomen. Dat was een heel andere ma-
nier van denken. Voor mij persoonlijk was 
dat een ommekeer in mijn wereldvisie. 
Dat je vanuit tactiek en strategie ook tot 
een standpunt kon komen, en niet alleen 
vanuit morele verontwaardiging.

‘Henk Huurdeman vroeg me in 1982 
om bij de Kunstredactie te komen. Ik was 
van stadsverslaggever meer algemeen 

verslaggever geworden. En Huurdeman 
had op Kunst wel allerlei specialisten ter 
beschikking maar geen algemeen kunst-
verslaggever. Ik werkte ook voor Dick 
Slootweg en Willem Ellenbroek – die 
dachten net zo min als Henk in vastom-
lijnde kaders. Zo schreef ik op verzoek 
van Henk Huurdeman in 1981 een keer 
over kickboksen, toen wereldkampioene 
Saskia van Rijswijk haar titel moest ver-
dedigen. Het is de enige keer in al die ja-
ren – niet om op te scheppen – dat ik op 
de 12-uursvergadering kritiek kreeg. Want 
dat kon niet, kickboksen.

‘Nog een bijzondere herinnering. Dat 
vind ik echt een prestatie: dat ik W. F. 
Hermans met een stuk in het kunst-
katern heb gekregen. Ik was inmiddels 
Henk opgevolgd als coördinator van dat 
katern. Hugo Brandt Corstius had een 
stuk tegen Hermans geschreven over een 
herdruk van De raadselachtige Multatuli. 
De proefpagina had ik (met collegiale 
hulp van Philip Freriks) naar Hermans 
laten brengen, per koerier naar Parijs. Ik 
vroeg hem om een reactie. Harry Locke-
feer vond het prachtig. Ik mocht Hermans 
maximaal 4000 gulden betalen. Ik belde 
hem die vrijdag. Hij was heel jolig. Voor 
3500 gulden zou hij het doen. De week 
daarop stond keurig zijn reactie in het ka-
tern, anderhalve pagina. Dat beschouw ik 
nog steeds als een wapenfeit, want Her-
mans wilde nooit.

‘Nog iets leuks. Ik heb enkele jaren in 
het Volkskrant-elftal gevoetbald. Ik had al 
op het hoogste amateurniveau gespeeld. 

Lees verder op pagina 3

Theo Temmink.                      Foto Jacques de Jong

Theo Temmink (60), negen 
jaar bij die linkse Volkskrant, 
kwam helemaal tot bloei nadat 
hij overstapte naar VNU, uitge-
ver van destijds rechtse bladen.
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Tijdens het jaarlijkse Hesp-toernooi met 
Volkskrant, Parool, Trouw en Hesp kwa-
men wij in de finale. Eindstand 5-2. Van 
de vijf had ik er vier gescoord en werd 
toernooi-topscorer. Trouwens, ik voetbal 
nog bij de veteranen van AFC. En sinds 
vijf jaar doe ik aan kickboksen.’

Voelde je je, gezien het vervolg van je 
loopbaan waarin je de meer conserva-
tieve kant zocht, wel helemaal op je ge-
mak bij de krant?

‘Jazeker, ik voelde me ontzettend goed 
thuis, ook tussen de collega’s. Wat mij 
stoorde op de krant was dat links per defi-
nitie goed was, en rechts per definitie fout. 
Ik denk allang niet meer in de termen links 
en rechts. Al tijden spreek ik liever over 
progressief en conservatief. Persoonlijk 
heb ik trouwens altijd van alles gestemd, 
van PSP via D66 tot VVD - en weer terug.
Ik ben wat je noemt een zwevende kiezer.’

Had je iets aan je ervaringen bij de 
Volkskrant voor je vervolgcarrière?

‘Ja, op elk vlak. Ik heb er vakmatig veel 
geleerd. De Volkskrant staat ook goed op 
je curriculum. En op persoonlijk vlak heb 
ik een soort ontmaskering van het linkse 
gedachtegoed zien gebeuren. 

‘In die tijd ben ik sterk beïnvloed door 
collega’s die strikte journalistieke princi-
pes aanhingen: onbevangen, onpartijdig 
en onbevooroordeeld. Ik noem adjunct 
Jan Blokker, aan wie ik ontzettend veel te 
danken heb, en zijn opvolger Bert Vuijs-
je, wiens benoeming ik steunde. Ook had 
ik houvast aan Bob Groen, Paul Brill en 
zeker Henk Huurdeman. Ze leerden me 
dat journalistiek niet zo getuigend en par-
tijdig hoeft te zijn.’

En toen tipte Adriaan van Dis hem voor 
Elsevier. ‘Tot 1986 was Elsevier een ui-
terst rechts blad, onder Ferry Hoogendijk. 
Maar die moest weg en de top, Pierre 

Vinken, wilde het blad meer naar het mid-
den sturen. Wel met een duidelijk profiel, 
maar niet met een uitgesproken politieke 
stellingname. André Spoor werd hoofd-
redacteur. Later heb ik trouwens Arendo 
Joustra van de Volkskrant naar Elsevier 
gelokt, de huidige hoofdredacteur. Ook 
Annegreet van Bergen en José van der 
Sman kwamen van de Volkskrant. Van de 
NRC stapten er ook enkele redacteuren 
over. Later zijn trouwens weer mensen 
van Elsevier naar de Volkskrant gegaan. 
Remco Meijer bijvoorbeeld.’

Was het jouw ambitie ooit hoofdredac-
teur te worden?

‘Nou niet om hoofdredacteur te worden, 
maar wel om veel verschillende dingen 
te doen. Ik had wel ambitie natuurlijk. Ik 
vond het fijn om in de Ten Geleide-groep 
te zitten, zo dicht bij het vuur. Eigenlijk 
wilde ik correspondent in Washington 
worden, maar daar had ik veel te lang op 
moeten wachten.

‘Bij Elsevier werd ik chef redactie. Later 
werd ik hoofdredacteur van za-
kenblad Intermagazine, vervol-
gens hoofdredacteur van Ave
nue, tot eind 1993. Daarna ben 
ik tot februari 1996 hoofdredac-
teur van Het Brabants Dagblad 
geweest. Om persoonlijke re-
denen ben ik al na korte tijd uit 
Brabant teruggekomen. Dat had 
mede te maken met de gezond-
heid van Ilone – zij is in oktober 
2014 overleden.’

‘Als zelfstandige heb ik aller-
lei interim-managementklussen 
gedaan, zoals bij het blad Ma
nagement Team. Ik heb me ook 
veel met internetbedrijven be-

ziggehouden. En tussentijds heb 
ik mijn master Bedrijfskunde 

gehaald, in Engeland. Daarvoor vloog ik 
maandelijks naar Manchester. Die studie 
was een soort inhaalactie. Toen had ik er 
de tijd en het geld voor. Maar ik heb wel 
altijd meer willen doen dan ik deed en ik 
heb altijd beter willen worden.’

Intussen is Theo dus hoofdredacteur van 
Plus, sinds januari 2012. 

‘Een blad met een grote doelgroep van 
trouwe lezers – 65 procent vrouwen, 35 
procent mannen. We schrijven over het-
geen onze lezers bezighoudt in hun eigen 
leefwereld. Ook over hun emoties. Maar 
de kracht van het blad is vooral het geven 
van informatie over allerlei onderwerpen 
waarmee onze lezers hebben te maken. 
Dat kan gaan over gezondheid, geld, rela-
ties, reizen, lifestyle.’

Wat is je beste eigenschap als hoofdre-
dacteur?

‘Als ik íéts goed heb gedaan, is het wel 
het aannemen van medewerkers. Je kiest 
personen niet alleen op kwaliteit, maar 
ook met het oog op het team. We hebben 
nu een vaste staf van zeventien redacteu-
ren. Ik wil graag het beste uit mijn me-
dewerkers halen. Ik moet de voorwaarden 
scheppen waarbij zij zich optimaal kunnen 
ontplooien. Zij moeten zich vrij voelen 
om zich te ontwikkelen, niet bang zijn om 
fouten te maken. En integriteit vind ik ui-
terst belangrijk voor een leidinggevende. 
Dat wordt wel eens onderschat. Ze moe-
ten weten dat je geen spelletjes speelt.’

Je bent nu bijna 61, plannen voor de 
komende tijd?

‘Ik heb het erg naar mijn zin met wat ik 
nu doe. Later wil ik meer tijd besteden aan 
een van mijn grootste liefdes: muziek. Ik 
weet er veel van en draai graag plaatjes als 
dj. Vooral soul, funk, disco, r&b.’

Jacques de Jong

Vervolg van pagina 2

Theo Temmink (tweede van links achterste rij) in het Volkskrant-elftal van 1980. Ver-
der van links af Bas van Kleef, Nico Goebert, Marcel van Lieshout, Han van Gessel. 
Voorste rij: Hugo Schneider, Hans Jonkhout, Pierre Heijboer, Guus van Holland, Peter 
van Bakkum en Gijs van den Heuvel. Coach Ben de Graaf, niet op de foto.

Theo Temmink als verslaggever tijdens een demon-
stratie, jaren 80, nog net te zien links op de foto.
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Daniel Koning presenteerde op 31 maart 
in de PhotoQ Bookshop in Amsterdam 
zijn nieuwste fotoboek, Javaanse levens. 
Het is zijn zestiende titel. En zoals bij vele 
eerdere boeken gaat het in Javaanse le
vens ook om hoe wij Nederlanders in het 
verleden in het buitenland zijn opgetreden, 
militair dan wel koloniaal – denk ook aan 
Zuid-Afrika, Suriname en Srebrenica.

Winkeleigenaar Edie Peters inter-
viewde Daniel Koning kort bij de pre-
sentatie. Waarbij het gezamenlijke Volks-
krant-verleden – in de jaren 90 was de een 
chef foto en de ander staffotograaf – niet 
onaangeroerd kon blijven. Een belang-
rijk thema was destijds de overgang van 
zwart-wit- naar kleurenfoto’s in de krant. 
Die tijd keert op een bepaalde manier te-
rug in Javaanse levens. 

Koning plaatst er zijn zwart-wit-werk uit 
1969 – destijds gemaakt voor De Tijd – 
en zijn kleurenfoto’s van een reis in 2011 
vergelijkenderwijs naast elkaar. Subtiel, 
zoals we van hem gewend zijn, want hij 
ontwijkt de platge treden paden.

Teksten van Fons van Westerloo (reisde 
in 1969 met Koning door Indonesië) en 
Michel Maas (sinds 2001 correspondent 
in Jakarta) plaatsen de foto’s in een boei-
end, historisch kader.

Javaanse levens is in te zien en te koop 
in de PhotoQ Bookshop van Edie Peters, 
Wijdesteeg 3A (inderdaad om de hoek bij 
café Scheltema) en online op het adres:

 
photoqbookshop.nl

Hoi, hoe spreek ik je naam uit?
Sheila Sitalsing. Hoe spreek je dat uit. Zijzelf was 
het zat, onlangs op Twitter. Daar ontspon zich een 
uitvoerige discussie, waarvan hieronder enkele high-
lights.

Sheila Sitalsing: Lieve #radio1, voor de laatste keer: het 
is geen Sjiela Sitálsing. Doe je werk, bel me op en vraag 
hoe je mijn naam uitspreekt. Echt.
Jeroen Berkenbosch: Hoe dan Sítalsing? Sitalsíng? 
Sheila Sitalsing: SitalSING. En Sjijla.

Chris Klomp: Waarom heet je dan ook niet gewoon Klara Boom of zo. Dit is toch 
veel te lastig allemaal.
Sheila S.: Dat is waar, ik ga de koning om een nieuwe naam vragen.
Wil Eikelboom: Hoi, hoe spreek ik je naam uit? 
Sheila S.: Sjijla SitalSING.
Aimée Kiene: Maar, maar, maar is het dan Sítalsing. En niet Sitálsing. Ik dacht nl 
het laatste maar vrees nu het pijnlijk mis te hebben.
Sheila S.: sitalSING.
Aimée Kiene: HAHAHA vergeet ik nooit meer. Hier zegt iemand wel eens SI-
talsing en die lach ik dan heel hard uit.
Henrico Prins: Ik was zo benauwd om het fout te doen dat ik altijd ‘mevrouw’ zei.
Sheila S: Ik hoorde dat Pay-Uun mensen die ‘pajoen’ zeggen, heel hard slaat.
Karin Sitalsing: Zeg, wil je het over rare achternamen hebben? Really?
Sylvia Witteman: Ze heet Sjijla zeg ik tegen mensen die jou Sjiela noemen. Ze 
geloven me niet. ‘Nee hoor, dat spreek je uit als Sjiela.’

En dat twitterde zo nog even door.
Maar voor eens en voor altijd: het is SJIJla SitalSING.

John Volkers laat, mede 
namens zijn medekoers-
directeuren Rob Gollin 
en Bert Wagendorp, 
weten dat de jubileumrit 
van De Hel van Waar-
land dit jaar op zaterdag 
25 juni gehouden. Het 
is de tiende keer dat de 
toer wordt verreden.

Voorheen was de laatse 
zaterdag van juni altijd de vaste dag voor 
de TT van Assen. Maar nu de TT zich naar 
de zondag heeft verschoven, kunnen de 
renners van de zaterdag gebruik maken. 
Volkers: ‘We verlaten ook de tweede za-
terdag van juni, omdat een van de direc-
tieleden dan een langdurig trainingskamp 
in Groot-Brittannië heeft voorzien.’

Later meer.
Inschrijven: j.volkers@volkskrant.nl

Daniel Koning: zestiende fotoboek

Daniel Koning (midden) bij de presentatie 
van zijn boek. Links boekontwerper Peter 
Jonker en recht Sietse van der Hoek, die 
enkele weken geleden zijn boek Alles Klar 
uitbracht.      
    Foto Edie Peters

Hel van Waarland
op zaterdag 25 juni

photoqbookshop.nl
mailto:j.volkers%40volkskrant.nl?subject=

