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Martin Ruyter exposeert op de Herengracht 

Gedenkwaardige momenten Hemmie in stilte vertrokken 

Bovenstaande foto had Hemmie van 

Wordragen in haar woonkamer han-

gen. Dierbare herinnering aan de tijd 

in het Franse St Jean de Marsaq waar 

Manus en zij een tweede huis had-

den. In die omgeving is zij op 5 au-

gustus overleden, na een hersenin-

farct de dag ervoor. Ze was naar 

Frankrijk gegaan om een vriendin uit 

die tijd, Rolande, te verzorgen. 

Typisch Hemmie om de dood te vin-

den op een plek waar ze erg gelukkig 

was geweest, en tijdens een taak die 

haar goed lag, 74 is ze geworden.  

Lid van de ouweknarren, want tele-

foniste geweest bij de krant. Harte-

lijk mens, belangstellend, onderne-

mend, sportief, vaak op reis.  Nog al-

tijd vol bewondering voor haar Ma-

nus, voormalig chef Buitenland.   

In stilte vertrokken, zo wilde ze het.  

JqJ 

Martin Ruyter heeft tot en met 10 

september in Amsterdam een expo-

sitie op Herengracht 408. Daar han-

gen 27 werken van hem, in drie jaar 

tijd geschilderd. 

Op zaterdag 19 augustus opende Mar-

tin Ruyter zijn expositie met een uitleg 

over zijn werk voor vrienden en be-

kenden 

Blijkens de uitnodiging schildert en te-

kent Ruyter landschappen uit Europa, 

bedachte portretten naar aanleiding 

van karakters uit de literatuur (bijvoor-

beeld vrouwen bij Dostojevski, Proust 

en dergelijke) en mythologische figu-

ren. Hij exposeert samen met beeld-

houwster Dineke Baas. 

Open van woensdag tot en met zondag 

13 tot 17 uur. 

De redactie maakt deze weken ge-

denkwaardige momenten door. De 

25 duizendste Volkskrant werd ge-

presenteerd en het afscheid van de 

Wibautstraat is op til. 

 

Het verschijnen van de 25.000ste 

krant werd gevierd in de drukkerij. 

De vraag bij de Volksknar rees even 

waarom niemand was uitgenodigd 

van degenen die lange jaren hebben 

bijgedragen aan de samenstelling van 

de krant. Per slot zijn er nog altijd 

(oud-)redacteuren die aan zo’n ne-

genduizend nummers of meer (reken 

maar uit!) hebben meegewerkt. Maar 

de hoofdredactie had ervoor gekozen 

een exclusieve groep abonnees hier-

voor uit te nodigen. 

Hub. Hubben laat weten dat er op 1 

oktober nog een feestje op het pro-

gramma staat in de Rode Hoed. Daar 

wordt het boek Tussen de Regels  ge-

presenteerd. ‘Mensen van buiten de 

redactie’ laten daarin hun licht schij-

nen over de verslaggeving in de 

krant gedurende de laatste vijf jaar. 

Foto’s 
Op vrijdag 29 september wordt een 

tentoonstelling geopend met foto’s 

van Wim Ruigrok over de verhui-

zing van de NZ Voorburgwal naar de 

Wibautstraat in 1965.  

De tentoonstelling markeert het af-

scheid van het huidige gebouw, 

meldt Hub. Hubben, die de expositie 

vormt geeft. 

Hans Moleman heeft laten weten 

april de beste tijd te vinden. Hij kan 

een hotel adviseren, fietsen regelen 

en als begeleider optreden. Maxi-

mum aantal deelnemers: tien. 

Zijn advies: enkele dagen Sjanghai 

en dan verder naar Peking. 

Marianne Boissevain heeft het initi-

atief genomen om uit te zoeken of de 

reis naar China (uitnodiging van 

Hans Moleman) van de grond kan 

komen. Zij is bezig met het inventa-

riseren van de belangstelling onder 

ouweknarren. 

Boissevain neemt voortouw China-reis 
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Hieronder een aantal brieven die Mari-
anna Boissevain uit de mailbox van de 
krant heeft gelicht. ‘Van onze oudste 
en trouwste lezers - lezers die zich nog 
steeds verbonden blijken te voelen met 
de Volkskrant zoals de Oude Knarren 
die hebben gemaakt.’ 
 

Niets veranderd  
Nog gefeliciteerd met uw 25000-

Volkskranten-jubileum. Vandaag was 

ik even bij mijn ouders. Daar hadden 

we het onder andere over de Volks-

krant en de mooie bijlage van woens-

dag. Mijn vader had er spijt van dat hij 

bijgaande foto, genomen in Beekber-

gen tijdens de zomervakantie van 

1954, niet had ingezonden. Daarop heb 

ik de andere foto van ze genomen en 

afgesproken om ze beiden naar u te 

zenden. Om u te laten zien hoe uw 

krant al jaren gelezen wordt (mijn va-

der zal er dus al minstens 20.000 gele-

zen hebben) en dat er eigenlijk niets 

veranderd is.  

Bij hem thuis, geboren in 1922 in Rot-

terdam, was altijd al de Volkskrant. 

Sinds het huwelijk van mijn ouders in 

1954 kwam de Volkskrant ook in ons 

gezin in Den Haag en zijn ook de kin-

deren en kleinkinderen er mee opge-

groeid. Mijn dochter van 16 leest 

nu de Volkskrant via de Nieuwskraker 

en de Nieuwsklikker en ook ‘gewoon 

online’, maar ik ben nog zeer tevreden 

met de huidige papieren uitgave, op 

normaal krantenformaat.  

Rijswijk ZH, Marcel Kouwenhoven 

(geboren 1957)   

 

Aangepast 
Gefeliciteerd met de 25000ste uitgave. 

Ik ben al meer dan 40 jaar abonnee en 

daarvoor las ik de krant al thuis. 

Dit komt doordat de krant zich steeds 

aanpast aan de eisen van detijd en dat  

is jullie prima gelukt. 

Intermezzo is een goede zomerse ver-

vanging geweest van het magazine, en 

kunst  

en cicero waren samen een goed duo, 

Oudenbosch, Rien Couwenbergh 

 

Medewerker 
Allemaal gefeliciteerd. Zelf ben ik ook 

een beetje blij. In 1959 vanaf 1 februa-

ri t/m 31 december was ik Volkskrant-

medewerker in Den Haag, Wagen-

straat 100. Ik heb de aanstellingsbrief 

nog! Een salaris toen van fl. 190 per 

maand! Vanaf 1 januari 1959 tot he-

den, al meer dan 47 jaar, ben ik Volks-

Geachte Redactie 

krantlezer. Als personeelslid kreeg ik 

in 1959 de krant toen gratis thuisbe-

zorgd! Tegen vrienden zeg ik altijd, 

het is een krant waarvan je regelmatig 

een artikeltje nog even bewaard, nog 

eens later wil lezen. Ik heb er ook fan-

tastisch goede boeken door gekregen 

die ik voor een goud wil missen, die 

mijn opvattingen over het leven en 

mijn leven zelf hebben beïnvloed. En 

als u nu iemand mijn dank zou willen 

overbrengen, dan mag u dat doen aan 

Marcel van Dam. Ik ben het vaak zeer 

met hem eens. U allen, u mag van mij 

nog wel een maandje feestvieren.  

Nijmegen, Ben Duin 

 

Geen Gummbah 
Hartelijk gefeliciteerd met deze 

25000ste krant! 11 Oktober 1950 zijn 

wij getrouwd en lazen wij onze eigen 

Volkskrant, voorheen bij onze ouders.

Het eerste wat we doen is de krant uit 

de bus halen! Wij lezen alles, maar 

Gummbah slaan we over. Nog veel 

kranten gewenst.  

Maarssen , familie A.Bisschop 

 

Meer dan 65 jaar 
Hartelijk gefeliciteerd met het berei-

ken van deze mijlpaal! 

Sinds ik van letters woorden kon ma-

ken, lees ik al de Volkskrant, en dat is 

al meer dan 65 jaar! 

Ik hoop er nog heel veel te kunnen le-

zen, maar de 50.000 zal ik wel niet ha-

len. 

Noordwijk,  T.J.v.d.Linden 

 

Elfduizend 
Nog nooit heb ik een brief ingezonden 

en ook niet ge-e-maild naar uw redac-

tie! 

Vandaag na 25000 papieren kranten - 

waarvan ik er aaneensluitend (vanaf 

eind 1967) zo'n 11000 met een persoon-

lijk abonnement zal hebben verwerkt - 

wil ik u allen van harte feliciteren met 

deze belangwekkende mijlpaal. Het is 

een fantastisch mooi en lezenswaardig 

(bewaar)exemplaar geworden. 

Ondanks alle vooruitgang wil ik stevig 

pleiten voor het voortbestaan van ook 

een PAPIEREN editie!! 

Zwolle, Mieke de Haard    

 

Toekomst? 
Allereerst gefeliciteerd met de mijlpaal 

van 25000 kranten. Maar... hoe zit het 

met de toekomst? Ik doel dan op de 

"vervangers" van CAMU en Jan Blok-

ker? Met Gummbah en de krantenkat 

red ik het echt niet hoor.... Ik zal na een 

goede twintig jaar mijn abonnement niet 

snel opzeggen. Maar ik houd wel van 

een beetje stevigheid als u begrijpt wat 

ik bedoel. 

Alvast bedankt voor uw, naar ik hoop, 

geruststellende reactie. 

Ronald Nijmeijer 

André en Miep Kouwenhoven 

1954 

2006 


