
4 juli 2007 

Memo nummer 72 van het Genootschap van Ouwe Knarren van de Volkskrant      e-mail volksknar@gmail.com 

Zeventigduizend euro hebben redactiele-

den van de Volkskrant ingelegd voor  al-

lochtonen die de journalistitek in willen. 

Het geld komt van de bonussen die zij uit 

het Apax-avontuur gekregen hebben. Een 

daad  van protest. 

 
Tweeënveertig Volkskrantredacteuren 
hebben hun Apax-bonus ingeleverd. 
Die bonus hadden ze te danken aan de 
Britse durfinvesteerder die PcM be-
rooid achterliet om zelf met een winst 
van minimaal 130 miljoen euro het Ka-
naal over te steken. Apax wilde de ma-
nagers en het personeel graag mee la-
ten delen in de weelde. De managers 
kregen bedragen van twee ton tot twee 
miljoen, het gemiddelde personeelslid 
zo'n 1500 euro bruto. 
 
 Sommigen, onder wie de hoofdredacteur, 
vonden het teleurstellend. Ze hadden ver-
wacht dat iedereen van zijn bonus af zou 

zien, gezien het rumoer dat ontstond toen 
bekend werd dat onze directeuren miljoe-
nen kregen. 
  De redactieraad vond het veel. Op de 
eerste plaats omdat het in de geschiedenis 
van het bedrijfsleven nog nooit is ver-
toond, dat medewerkers uit protest geheel 
vrijwillig en anoniem afzagen van hun 
bonus. Op de tweede plaats omdat je best 
tegen de bonussen aan de top kunt zijn, 
maar niet tegen bonussen voor het perso-
neel - al denken fundamentalisten daar 
anders over. Op de derde plaats omdat de 
Volkskrantredactie andere redacties vér 
achter zich liet. Bij Trouw en NRC Han-
delsblad leverde slechts een handjevol re-
dacteuren zijn bonus in.  
 De vraag is nu hoe we het geld (in totaal 
ruim 70 duizend euro) moeten besteden. 
Aanvankelijk was het idee om het ge-
woon ten goede te laten komen aan het 
redactiebudget, maar dan verdwijnt het in 
een groot zwart gat en is volstrekt niet 

helder waaraan het geld is besteed. Som-
mige redacteuren wilden het besteden aan 
de kindertjes in Afrika, anderen, onder 
wie ikzelf, aan een blackberry voor ieder-
een - wij lopen hier nog met vooroorlogse 
communicatie-apparatuur rond, wat voor 
een mediabedrijf, dat wordt geacht 24 uur 
per dag scherp te zijn, natuurlijk een 
schande is. 
  Het idee dat uiteindelijk de meeste han-
den op elkaar kreeg, was een opleidings-
fonds voor allochtone journalisten. Het 
wordt de hoogste tijd dit blanke bolwerk 
minder blank te maken, is de gedachte er-
achter. Een comité bestaande uit Joke 
Buijs, Marie-Louise Schipper en Annieke 
Kranenberg werkt deze plannen nu verder 
uit. Ze besluiten ook of ze het geld in één 
keer uitgeven dan wel het op een beleg-
gingsrekening zetten waarvan jaarlijks 
een vast bedrag kan worden uitgekeerd.  
 

Pieter Klok 

Apax-bonus van groep redacteuren naar fonds 
voor opleiding allochtonen in journalistiek  

Laatste nummer 

voor de vakantie.  

Eerstvolgende: 

volgende keer 

‘Moderne krantenlezer wil zelf meedoen’ 
Nieuwste loot  aan de tak van de journa-

listiek: de camjo, een journalist die  niet 

alleen zijn opschrijfboekje maar ook een 

camera bij zich heeft, voor video op inter-

net of tv. Tv-producent Hans Emans over 

de jongste ontwikkelingen bij de krant. 

 
 Sinds tv-maker Hans Emans (rond 1970 
enkele jaren lid van de Volkskrant-
redactie, Binnenland) vier jaar geleden 
zijn eigen mediabedrijf verkocht aan Pa-
lazzina hoeft hij eigenlijk niet meer te 
werken. Maar hij blijft lekker bezig. 
 ‘Ik ben nu 62, ik wil wel meer vrije tijd 
om mijn eigen dingen te doen, maar ik 
vind het ook leuk om de kennis uit veer-
tig jaar journalistiek nog nuttig te maken 
voor anderen. Bij Palazzina heb ik jonge 
mensen opgeleid, voor de Volkskrant heb 
ik contacten bij de tv verzorgd, onlangs 
nog heb ik generaal Dick Berlijn onder 
handen gehad voor een mediatraining. 
Dat geeft me allemaal een bevredigend 
gevoel aan het eind van mijn carrière.’ 
 Hij noemt het aan het slot van het ge-
sprek zijn ‘kernboodschap’. Maar daar-

vóór ging zijn vlotlopende babbel voor-
namelijk over zijn activiteiten bij de 
Volkskrant. Termen als multimediaal en 
crossmediaal liggen bij hem net zo voor 
de hand als vroeger een tweekoloms kop 
in 42 punten Bodoni romein. 
 Een goed voorbeeld van een crossmedia-
le onderneming noemt hij een serie tv-
programma’s bij omroep Max onder de 
titel Het Nationale Zorgspreekuur. Daar-
in produceerde hij samen met Volks-
krant- en Palazzina-redacteuren drie pro-
gramma’s: over het nieuwe zorgstelsel, 
de veranderingen in de ziekenhuizen en 
het leven in de verpleeghuizen. Twee re-
dacteuren van de krant, onder toezicht 
van adjunct Suzanne Weusten produceer-
den in de aanloop naar de uitzending en-
kele artikelen. In het programma van Ca-
therine Keyl werd ook naar de uitzendin-
gen verwezen. Op het internet werden le-
zers uitgenodigd hun verhaal te doen, en 
er was een radio-uitzending met de EO 
over het zorgstelsel. 

Hans Emans, met nieuwe vouwfiets. 
Zie verder pagina 2 



Inge Woudstra exposeert 
In het Amsterdamse café Eijlders aan 
het Leidseplein komt vanaf zaterdag 7 
juli onder andere werk te hangen van 
Inge Woudstra, oud-telefoniste van de 
krant. Zij hoort bij schildersclub Ida-
bo, die ‘Amsterdamse impressies in 
acryl’ exposeert. Opening 17.30 uur. 

Vorige week is de graficus Manus 

van Riek op 58-jarige leeftijd overle-

den. Hij is gisteren, 3 juli, gecre-

meerd. Jan van Capel denkt aan hem 

terug. 

 
We hadden vroeger Herman van Wordra-
gen, chef van de buitenlandredactie. 
Niemand noemde hem Herman, het was 
Manus. Van de hoofdredacteur tot de 
jongste bediende: Manus. 
De laatste tien/vijftien jaar liep op de re-
dactie een andere Manus rond: Herman 
van Riek. Niemand kende hem zo. Wel-
licht alleen personeelszaken. Het was 
simpelweg Manus. Hij was ook de enige 
met deze naam. Dus geen misverstand. 
Zelf kende ik Manus al vele jaren langer. 
Van toen hij op de zetterij actief was, als 
graficus op de opmaak, in een stofjas van 
onbestemde kleur. Het maken van  een 
krant was tot de jaren zeventig/tachtig 
van de vorige eeuw wel iets meer werk 

dan het tikken van een stukje en op de 
zetknop drukken. Toen was het: verhaal-
tje tikken, kopij naar de zetterij, loden re-
geltjes, correctoren, koppenzetters, opma-
kers, foto's op loden blokken, zware ra-
men waarin de pagina's met grof geweld 
en fijne precisie in elkaar werden ge-
stampt. Dan nog, via een kartonnen vlaks-
type, een loden rondstype maken en de 
persen konden starten. Er zat een hele 
batterij mensen tussen de redactie en de 
drukpers. 
Manus was opmaker. Een gerespecteerd, 
maar verdwenen vak. Hij is een van de 
grafici die hun beroep totaal hebben zien 
veranderen. De onstuitbare automatise-
ring maakte eerst een einde aan het lood-
tijdperk. Het lood werd vervangen door 
stroken papier die uit een zetmachine 
kwamen geschoven. Ook het ‘melkgeld’ 
verdween. Mensen die met lood werkten, 
hadden recht op een liter melk per dag om 
loodvergiftiging tegen te gaan. Ik weet 

zeker dat Manus stevig heeft meegedaan 
aan de acties die op de zetterij werden ge-
voerd om het melkgeld ook in het papie-
ren tijdperk uit te betalen, wegens ver-
worven rechten. 
Met de komst van de beeldschermen kon-
den de opmaakredacties er zelf voor zor-
gen dat de kopij goed in de pagina's 
kwam te staan. Grote groepen grafici wer-
den weggesaneerd. Manus was nog aan-
zienlijk te jong voor een vut-regeling. Hij 
werd omgeschoold tot beeldbewerker, die 
foto’s ging bewerken in het beeldscherm. 
Waarschijnlijk heeft ook die functie haar 
langste tijd gehad. De voortschrijdende 
fototechniek zal ook dit beroep om zeep 
helpen.  
Het is goed dat Manus dat niet meer hoeft 
mee te maken. We herinneren hem ons 
als een vakkundige, bescheiden achter-
grondwerker, met een onmiskenbaar ge-
voel voor humor. 

Jan van Capel 

Manus van Riek: graficus uit het loden tijdperk  

 ‘Toen hebben we alle media gebruikt – 
en dat heeft toch veel meer impact dan 
alleen een krantenartikel’, vind Emans. 
 
Is dat allemaal; nog wel duidelijk voor 
de eenvoudige lezer? 
 ‘Jawel, want je verwijst in de verschil-
lende media naar de andere media die je 
gebruikt. Het is ook wel gebleken, want 
we werden heel goed bekeken.’ 
 Een ander voorbeeld van multimediale 
samenwerking noemt Emans de politie-
ke aandelenmarkt die de Volkskrant sa-
men met RTL produceerde. ‘Ook met 
inleidende reportages en verwijzingen 
over en weer; een goed voorbeeld van 
vruchtbare samenwerking.’ 
 Een paradepaardje moet in het najaar 

worden de Nationale Rekentoets. De 
Volkskrant heeft deze ontwikkeld samen 
met de NPS. Hans Emans en Suzanne 
Weusten hebben voor het geld gezorgd, 
van de Hbo-raad en het ministerie van 
Onderwijs. ‘Als dit een succes wordt 
kan het net als het Groot Dictee een jaar-
lijks terugkerend evenement worden’, 
denkt Emans, ‘en even populair’. 
 In de aanloop daarnaartoe komt er re-
dactionele aandacht in de krant. Samen 
met de NCRV worden in het najaar een 

Hans Emans 
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serie van zes tv-programma’s uitgezon-
den als inleiding op een thema-avond in 
december. Martijn van Calmthout helpt 
mee het format te ontwikkelen.  
 Emans speelt nog met plannen voor 
een psychologie-programma in samen-
werking met de bijlage Hart & Ziel die 
in augustus verschijnt. ‘Daarin wordt de 
actualiteit benaderd vanuit de psycholo-
gische kant. Ik wil kijken of we zo’n 
programma wekelijks kunnen maken. 
Zaterdags de bijlage, zondags het tv-
programma. Volgens mij is daar belang-
stelling voor.’ 
 Een hartewens van Hans Emans is dan 
ook nog het maken van een weten-
schapsprogramma in samenwerking met 
de Kennisredactie van de krant.  
 Bij al die projecten is ook de bedoeling 
dat medewerkers van de videoredactie 
van de Volkskrant er filmpjes bij ma-
ken. 
 In dat verband noemt Hans Emans de 

camjo (‘gespeld c, a, m, j, o, van came-
rajournalist’) ofwel een journalist die 
niet alleen een blocnote en balpen op 
zak heeft of een bandrecorder, maar ook 
een camera. 
 Emans: ‘Zo iemand heeft een gesprek 
met iemand voor de gedrukte krant, 
daarna maakt hij met de camera nog 
eens een opname voor de videoredactie 
die het dan weer op internet of op de tv 
uitzendt.’ 
 
Voorheen was het al moeilijk genoeg 
om je op het schrijven van een artikel 
te concentreren. Nu moet je aan twee, 
drie dingen tegelijk denken. Kan de 
oudere journalist dit nog volgen? 
 ‘Ouderen zullen er misschien moeite 
mee hebben, jongeren groeien erin. Op 
de nieuwe manier kun je van de voorde-
len van alle media gebruik maken.’ 
 
Waar moet dat allemaal toe leiden? 
 Emans: ‘We moeten veel meer rekening 
houden met de doelgroep. Die zit niet 
meer statisch te wachten, maar wil de 
hele dag door bediend worden, sterker 
nog, hij wil meedoen. Dat zie je op het 
internet, dat is een vrijplaats geworden 
voor allerlei meningen.’ 

Jacques de Jong 

‘Rekentoets kan net zo  
populair worden   
als het Groot Dictee’ 


