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Intensieve opleiding op de krant 
voor vier allochtone stagiaires
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‘En een met een hoofddoek’, haast 
Lidy Nicolasen zich om een opsom-
ming van ‘haar’ klasje allochtonen te 
completeren, ‘dat is uniek’. Ze heeft 
het over Nora Choua (23), Ismaël Dibi 
(26), Ramses Petronia (25) en Samira 
Ahli (27) die sinds enkele weken een 
opleiding krijgen, betaald uit de bo-
nussen die 42 redactieleden hebben 
geweigerd toen Apax uit het bedrijf 
vertrok.
 Na hun binnenkomst vorige maand, 
kregen de vier een intensieve introductie 
in het vak, zowel als in het Volkskrant-
bedrijf. Nico Goebert, Theo Stielstra en 
Bas van Kleef waren de docenten voor 
achtereenvolgens het vak, het ‘systeem’ 
en de taal. ‘De beste opleiding voor sta-
giaires ooit’, vond Nico Goebert. Sinds 
vorige week doen de vier mee in de 
dagelijkse praktijk en intussen hebben 
ze allemaal met een stukje de krant ge-
haald.
 Samira Ahli (uit Marokkaanse ouders, 
geboren en getogen in Amsterdam) weet 
nu al dat ze als journaliste wil blijven 
werken. ‘Ik heb van jongsaf al geschre-
ven’, vertelt ze, ‘en ik wil me verder ont-
wikkelen’. Ze zat al op de School voor 
de Journalistiek in Utrecht en werkte 
voor het Zina-platform, een vrouwen-
collectief dat door middel van artistieke 

en theatrale middelen de emancipatie 
wil bevorderen. ‘De School moet ik nog 
afmaken’, bekent ze, ‘dit jaar, hoop ik’. 
Samira zit op de ‘vrouwenvleugel’ van 
Economie, bij Carlijne Vos, Sara Berkel-
jon en Elsbeth Stoker.
 Van een vriend had ze te horen gekregen 
van het Volkskrant-initiatief om een spe-
ciale opleiding voor allochtonen te be-
ginnen. Ze moest zich nog haasten want 

de inschrijving was bijna gesloten. De 
maandag daarop had ze al een gesprek 
en korte tijd later belde mede-initiatief-
neemster Annieke Kranenberg. Samira: 
‘Zo leuk dat ze zei: van jou wisten we 
het meteen al’.
 Negen kandidaten hadden zich gemeld 
na de oproep via marokko.media.nl, vol-
gens Samira ‘een bedrijf dat van alles 
voor de Marokkaanse jeugd ontwikkelt’.
 Lidy Nicolasen: ‘We mikten op de groep 
van Turkse en Marokkaanse afkomst. 
Per slot is die het grootst in dit land. Bo-
vendien was het me opgevallen dat deze 
redactie veel te wit was, dat strookt niet 
met de samenstelling van de bevolking.

 ‘De Volkskrant is bij uitstek de krant die 
de emanciperende ontwikkeling moet 
volgen en dat kan eigenlijk alleen als we 
in eigen huis leden hebben, afkomstig 
uit die bevolkingsgroep. We willen ze nu 
binnenhalen zoals de Volkskrant destijds 
ook veel meer vrouwen ging binnenha-
len. En er zit ook een commercieel mo-
tief achter: de hoogopgeleide allochtoon 
moet de Volkskrant gaan lezen en dat kan 
alleen als deze krant artikelen brengt die 
aansluiten bij de belevingswereld van de 
nieuwe Nederlanders.’
 Bij de huidige groep zit ook een Antil-
liaan, Ramses Petronia. Hij werkt bij 
Kunst. De anderen zitten bij Economie, 
Sport en Verslaggeverij. Na twee maan-
den worden ze nog eens beoordeeld. Wie 
niet aan de verwachtingen voldoet, moet 
plaats maken voor een ander.
 Gedurende hun opleiding hebben ze een 
compleet halfjaarscontract. Dat hebben 
ze te danken aan de redactieleden die 
hun Apax-bonus hebben ingeleverd. Dat 
leverde 40 duizend euro op. Daarna is de 
pot leeg. Maar Lidy Nicolasen hoopt op 
een vervolg, in welke vorm dan ook. 
En Samira Ahli hoopt, net als de ande-
ren, na afloop een contract te krijgen. 
Maar de kans is klein, gezien de krapte. 
En dan? ‘Dat zie ik dan wel. Eerst deze 
opleiding afmaken’. 

Vier gelukkige allochtonen 
in opleiding bij de krant. 
Van links af: Ramses Pe-
tronia, Samira Ahli, Ismaël 
Dibi en Nora Choua. 
          Foto Jacques de Jong

Apax-bonus
van redacteuren
vindt
dankbare
bestemming

(Zie ook pagina 2)

‘Deze redactie is 
veel te wit’



2

Tellen
Leuk verhaal met Maurits Schmidt in de 
Volksknar van 21 januari.

Ik herinner me nog een FNV-demon-
stratie in Utrecht naar aanleiding van 
landelijke actiedag. Met Nanno Hoek 
van het ANP telde ik de aanwezigen per 
genummerd vak (die had je in die hallen 
vanwege de tentoonstellingen). Zo kwa-
men we heel dicht bij het echte aantal, 
wisten we trots.
Jammer, de volgende ochtend was het 
aantal demonstranten op de voorpagina  
van de Volkskrant verdubbeld. Ingreep 
van Harry Lockefeer die er ook nog een 
opbeurend Ten Geleide over schreef.
Dat was voor mij een van de aanleidin-
gen om weg te willen. Ik ben nooit van 
de actiejournalistiek geweest. Was ik 
de eerste niet-linkse correspondent in 
Utrecht?

Herinner me ook dat ik bij een lande-
lijke bouwstaking bouwplaatsen langs 
reed om te turven hoeveel stakers 
meededen.
Dat vond Amsterdam niet een heel goed 
idee. Die luisterden liever naar voorlich-
ters van de Bouwbond FNV.
Lang geleden. Soms lees ik het com-
mentaar en denk: niks veranderd, plicht-
matig, braaf, links.
Geen heimwee.
Groet uit Utah.

Charles Groenhuijsen

Opgemerkt
Leuk dat Ad Overeem Annemie van 
der Doef, alias Annemie van Weert, 
nog kende (Volksknar van 21 januari). 
Ze is verre familie van mij.  Ik heb de 
laatste jaren af en toe contact met haar. 
Ze is alive and kicking en leest de krant 
volgens mij nog steeds.  Ze vertelde 
me over haar ervaringen met persoons-
gebonden budget en thuiszorg. Ze had 
reserves, maar is nu enthousiast. 
Zo kon ik Margreet Vermeulen op haar 
spoor zetten. Ik denk nog altijd dat het 
leuk zou zijn - voor rare katerns als Ma-
gazine of zo, de echte krant moet daar 
volgens mij niks van hebben  - om eens 
te praten met de eerste moderedactrice 
van de krant, maar dat zal wel niet sexy 
of spicy genoeg zijn voor de krant en al 
helemaal niet voor de lifestyle- en ont-
leesde jongerenlezers waar het huidige 
management op mikt. 
Evengoed leuk dat ze niet onopgemerkt 
is gebleven.

Jet Bruinsma

Post Jan van Capel:
‘Fantastisch, dit initiatief van collega’s’
De verontwaardiging bij Jan van Capel was groot toen PCM-managers vorig 
jaar met vele miljoenen het pand verlieten. Hij pleitte ervoor om al dat geld in 
het bedrijf te houden. Intussen ziet hij met genoegen hoe 42 collega’s met hun 
geweigerde Apax-bonussen het unieke initiatief hebben mogelijk gemaakt om 
allochtonen uit te nodigen voor een gratis opleiding. 
 Jan van Capel: ‘Fantastisch! Alle bewondering voor de collega’s die bij het vertrek 
van Apax de rug recht hebben gehouden en hun bonus beschikbaar hebben gesteld.’
 ‘Nu op last van de Ondernemingskamer een commissie gaat onderzoeken of het 
PCM-bestuur wanbeleid heeft gevoerd, zou het prachtig zijn als bij een gunstige uit-
slag (wanbeleid dus) de schuldigen worden gedwongen hun vele euro’s in het bedrijf 
te storten. Met dat geld kan het allochtonenproject tot in lengte van jaren worden 
voortgezet. Alleen al de 1,2 miljoen euro van Theo Bouwman, de man die PCM aan 
Apax heeft overgeleverd, volstaat voor 25 jaar cursusgeld. En Bouwman zelf zou 
daarnaast 250 uur werkstraf moeten krijgen, bijvoorbeeld als hulpwerkkracht in de 
papierkelder van de PCM-drukkerij. Maar ach, het initiatief van de collega’s is op dit 
moment eigenlijk het enige lichtpuntje in deze affaire.’

Marjan Morselt (van 1967 tot 1969 bij de 
krant) zag de Volksknar met Overeems 
bijdrage over Annemie van Weert (van der 
Doef). Een la vol herinneringen ging open.

Ik zag me ineens weer met Annemie 
van Weert in Parijs. Samen versloegen 
we onder het kopje ‘Parijs presenteert’ 
de modeshows in voor- en najaar in 
1967, ‘68 en begin ‘69.  We verdeelden 
de uitnodigingen en ik ging in Parijs 
ook op zoek naar verhalen over de mens 
achter de couturier of de ontwerper van 
broderieën of schoenen. Hectische en 
spannende dagen. De kopij van die dag 
moest voor acht uur ‘s avonds klaar zijn 
(stressen) en dan spraken we de teksten 
via de telefoon in op de dictafoon van 
de Wibautstraat.
Daarna kwam de grote ‘klote’-klus voor 
mij. Met de bus naar de luchthaven en. 
dan naar de gate waar de passagiers 
voor Amsterdam stonden te wachten. 
Daar moest ik dan iemand eruit pikken 
om de modefoto’s die ik die dag had  
verzameld, nog diezelfde avond bij de 
krant te brengen.
Annemie van Weert behoorde met 
Jeanne Roos (Het Parool) en Eefje Smit 
tot de gerenommeerde modejournalisten 
van die tijd. Een heel aardige, vrolijke 
vrouw. Een echte dame ook, keurig 
verzorgd en gekleed – nogal afwijkend 
van de ‘journalistenmode’ van de jaren 
zestig. De man die altijd meteen op-
veerde als ze op de redactie kwam, was 
Ad Overeem - die was echt van haar 
gecharmeerd.
De rest van de redactie - een mannen-
bolwerk, met zegge en schrijve drie 
vrouwen - boeide het onderwerp mode 
niet. Het paste ook niet meer in het 
maatschappijbeeld van de redactie.
Een la vol herinneringen ging open bij 
het lezen van de vorige Volksknar. Ik 

was de eerste vrouw op Binnenland die 
nachtdienst draaide. Kan nog steeds 
hartenjagen. In ‘68 kwam ik op de so-
ciaal-economische redactie bij die schat 
van Wim Sprenger en angry young man 
Lockefeer. In die tijd ben ik ook begon-
nen aan een wekelijkse ‘family page’ 
de opvolger van de vrouwenpagina. Die 
laatste mocht niet meer. Dus verhalen 
over gordijnstoffen en make-up werden 
vervangen door interviews met promo-
vendi over actuele maatschappelijke on-
derwerpen als abortus, lesbische liefde, 
de veranderde vaderrol en dergelijke.
Ik heb maar drie jaar bij de Volkskrant 
gewerkt. Ik was op de redactie de eerste 
vrouw die zwanger werd. Zes weken 
voor de bevalling vertrok ik naar Lim-
burg waar mijn man Luc Hoenson ging 
werken. De tijd van Dolle Mina moest 
nog komen. 
Degenen die zich mij nog herinneren, 
wens ik het allerbeste.

Marjan Morselt

Met Annemie van Weert
naar de Parijse mode


