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We kwamen te praten over de verwarring die taal kan stich-
ten. We dronken koffie op het Spui. ‘Ja, gewone koffie,’ 

hadden we tegen het prille dienstertje gezegd. 
‘Zuivere koffie,’ zei mijn vriendin en ze vertelde dat ze tegen-

woordig vaak misverstanden opriep door woorden die zij ge-
bruikte. 

‘Neem nou,’ zei ze, ‘zo’n woord als eksteroog. Ik vroeg laatst 
bij Kruidvat of ze er iets voor hadden, maar 
de man die erover ging, keek me alleen maar 
vragend aan. Hij had geen idee.’ 

‘Heb jij dat ook?’ vroeg ze, toen de koffie, de 
gewone koffie, gebracht was. 

‘Breek me de bek niet open,’ zei ik, ‘van de 
week nog bij De slimste mens. Geen van de 
deelnemers bleek te weten wat Sodom en 
Gomorra was.’

‘Echt?’ vroeg ze.
‘Echt,’ zei ik, ‘en nou ja… het was nog erger. In dezelfde afleve-

ring bleek Philip Freriks niet te weten wat jodelen was. 
‘Wist hij niet wat jodelen was?’ vroeg mijn vriendin. ‘Maar had 

hij het dan nooit gehoord? Zou hij nooit de film Heimatklänge 
hebben gezien?’

‘Zou hij,’ ging ze verder, ‘dan misschien ook Zwitserland niet 

kennen, de oudste democratie van Europa, waar de renaissance 
en de boekdrukkunst – onder het wakend oog van het genie 
Erasmus – al vroeg tot bloei kwamen? Zwitserland, middelpunt 
van Mittel-Europa dat ook vandaag nog de europese agenda 
bepaalt?’

‘Ik vrees van niet,’ zei ik enigszins verbluft over zoveel wijsheid.
‘Ik herinner me van Heimatklänge vooral ook,’ zei ik, ‘de over-

tuigende manier waarop de Zwitserse musicus die hem maakte, 
ons liet zien hoe hij volledig vastgelopen was in zijn moder-

nistische compositietechniek en daarom uit 
Amerika naar zijn Heimat terugkeerde om de 
bron van zijn muzikaliteit terug te vinden, het 
jodelen.’

‘Toen ik het jodelen voor de eerste keer 
hoorde,’ zei mijn vriendin, ‘in een rooms-ka-
tholieke kerkdienst in Wallis, was ik zo aange-
daan door het zingen dat de tranen me in de 
ogen sprongen. Ik durfde na afloop niet met 

het kerkvolk mee naar het dorpscafé, bang dat ze m’n tranen 
zouden zien.’

‘Soms,’ zei ik om haar te troosten, ‘is het maar het beste ge-
woon een potje te gaan zitten janken.’ 

Willem Kuipers                           wiewiewie.nl

eksteroog

De sportjournalistiek bij de Volks
krant is opnieuw een complete man-
nenaangelegenheid geworden. Nadat 
twee jaar geleden Marije Randewijk 
als chef Sport vertrok om voor de krant 
Ten Eerste en grote projecten te coör-
dineren, heeft nu ook Lisette van der 

Geest afscheid genomen, vorige week 
uitgezwaaid door de hele sportredactie, 
inclusief een legertje freelancers. Zij 
gaat als vaste kracht naar het AD.

Lisette van der Geest, Bart Jungmann en Mark Misérus tijdens hun officiële afscheid 
van de sportredactie.             Foto Jacques de Jong

Zie verder pagina 2

Sport zonder vrouwen

Hoofdredacteur Philippe 
Remarque in zijn Nieuw-
jaarsrede voor de redactie 
van de Volks krant:
‘Nu de media zelf onder vuur 
liggen, moeten we zelfbewust 
en krachtig ons werk doen. Hoe 
meer polarisatie, geschreeuw 
en nepnieuws, hoe groter de 
behoefte aan een redactie die 
het hoofd koel houdt. en die 
nieuwsgierig en open blijft, 
eerder onderzoekend dan 
oordelend. Die ook bereid is 
zijn eigen vooroordelen en 
begrensde waarneming tegen 
het licht te houden. Laten we 
tegenover de uitzichtloosheid 
van filter, bubbel en het eigen 
gelijk onze nuance zetten, ons 
waarnemingsvermogen, onze 
vrijheid, onze kritische geest en 
onze humor. We kunnen in de 
huidige woelige zee voor heel 
veel mensen een baken zijn. 
Dat is een prachtige taak.’ 

Zie andere belangrijke punten 
uit zijn rede op pagina 4.
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Terwijl HP en VN proberen 
te overleven is er een nieuw 
blad in de maak.  Argus, 
genoemd naar de alerte 
verslaggever van de Rom-
meldamse Courant.  Volgens 
collega Paul Arnoldussen 
verschijnt het eerste num-
mer vanaf 1 maart. Dan 
moeten er wel 1500 abon-
nees zijn. 
Dit artikel verscheen eerder 
in De Paroliebol, clubblad 
voor oud-Paroolmedewerkers. 

Paul Arnoldussen heeft rond 
1973 ook bij de Volkskrant 
gewerkt, ‘afwisselend twee 
weken nacht bij Opmaak, 
twee weken  dag bij Binnen-
land als leerling en ik heb 
daar diep geleden’. Daarna 
ging hij naar Het Parool.

Ugly old journalists for ugly old 
readers, las ik op je site. 

‘Thijs Wierema, redacteur 
van het literaire tijdschrift De 

Parelduiker, zat met Bas Lubberhuizen 
in café Scheltema te mijmeren over hoe 
fijn die ouderwetse weekbladen waren. De 
tijd dat je je naar de kiosk spoedde om het 
nieuwste knisperende exemplaar te kopen. 

‘Ik hoorde dat en dacht: wat weerhoudt 
ons, behalve de kosten? Als die er niet 
zijn, is het probleem bijna opgelost. Toen 
de altijd ideeënrijke Carel Helder van het 
Torpedo Theater riep ‘Had ik dat maar 
bedacht’, zijn we verder gegaan. Bas en 
ik  stuurden een mailtje naar oud  VN-
directeur Hans Vervoort. Die wilde wel 
en hij stuurde een cc’tje naar de contro-
versiële oud-uitgever Theo Bouwman. Zo 
rolde de bal verder.’

Wat hebben de oudjes te melden?
‘Ze willen allemaal aan het werk. En ja, 

iedereen wil wel een column, maar daar 
zitten we natuurlijk niet op te wachten. 
Cisca Dresselhuys is voorlopig de enige 

die daarop kan rekenen. Onze journalisten 
en redacteuren hebben veel ervaring. Je 
hoeft hun niet te vertellen wat een aardig 
verhaal is. 

‘Daan Dijksman en de anderen kunnen 
een goed stuk schrijven, maar ze moeten 
er wel voor aan de slag. De collega’s vin-
den het leuk weer ergens bij te horen. We 
hebben zelfs Thomas Lepeltak want we 
zijn de geborneerdheid voorbij.’ 

Reportages, opiniërende stukken?
‘Die laatste zullen er zeker wel komen, 

maar een reportage maken kost tijd. Daar 
heeft Loes de Fauwe zin in.’

Wordt het een serieus blad?
‘Mijn zoon noemde ons bijeengeveegde 

brompotten. Dat klinkt leuk, maar we zijn 
serieus. Zo staat er in het nulnummer een 
uitstekend stuk van Alexander Münning-
hoff. Maar een goed verhaal over Marco 
Borsato is ook welkom.’

Hoe is de indeling?
‘Drie pagina’s binnenland met korte 

stukjes onder redactie van John Jansen 
van Galen en drie van zulke pagina’s bu-
itenland. Boekenpagina’s ook.  Waarvoor 
we nog een eindredacteur zoeken. Daarbij 
drie forse verhalen, interviews of repor-
tages. 

‘Ik hou me bezig met ‘Makkelijk Praten’, 
gezellige pagina’s vol bric-à-brac. Daarop 
onder meer een biografie in afleveringen 
over een fictieve figuur, zoals nu van onze 
collega Argus, van de Rommeldamse Cou-
rant uit de verhalen over Tom Poes.’

Ben jij hoofdredacteur?
‘Kees Schaepman vormt samen met 

Rudie Kagie de hoofdredactie. Daar ben 
ik niet geschikt voor. Het gaat, zegt Kees, 
niet om ‘content’, maar om inhoud. Geef 
mij maar een paar leuke rubriekjes. Zo’n 
krant moet immers ook een paar aardige 
pagina’s hebben. Jan Boerstoel en A.L. 
Snijders willen daar ook aan meedoen.’

Is jullie initiatief enthousiast ontvan-
gen?

‘Grotendeels zeer.  Er is wat kinnesinne. 
In Villa Media bijvoorbeeld: Die oudjes 
moeten zo nodig. Het woord broodroof is 
zelfs gevallen. Maar we hebben nu al 750 
abonnees dat moeten er 1500 worden. We 
hopen op 2000 in 2017.’

Komt Argus op papier uit?
‘Ja tweewekelijks 24 pagina’s op Pro-

pria Cures-formaat. En dat voor 50 euro 
per jaar. Eén ding moet je Theo Bouwman 
nageven: hij kan rekenen. Na alle grote 
concerns vindt hij het prachtig om zich 
met zo’n klein krantje bezig te houden. 
Hij is dus benoemd tot penningmeester. 
Bas Lubberhuizen is de voorzitter en ik 
ben secretaris.’

Hoe actueel is Argus?
‘We kunnen donderdagochtend nog 

stukken aanleveren voor de krant die op 
vrijdag in de bus komt.’

‘Niet omdat het moet, maar omdat we zin hebben in schrijven’

Pensionado’s maken eigen opinieblad

de Volksknar 
e-mail: volksknar@gmail.com

IBAN: NL 37 TRIO 0198122454 Lees verder op pagina 3

Paul Arnoldussen.
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En dat allemaal voor vijftig euro?
‘Omdat we niets hoeven te verdienen 

staat marketing bij ons niet centraal. Argus 
heeft iets baldadigs. We hebben genoeg 
van de versimpeling. Dat alles moet pas-
sen binnen een format. We maken een 
blad omdat we iets kwijt willen en omdat 
we daar lol aan beleven. 

‘Je hebt zelf de journalistiek in dertig 
jaar zien verande ren. Onder Sytze van 
der Zee kon ik een  serie maken van tien 
stukken van ruim twee duizend woorden 
over de leefwereld van communisten in 
de jaren vijftig. Als ik nu bij Ronald Ock-
huysen zou aankomen met zo’n voorstel, 
een stuk van drieduizend woorden over de 
leefwereld van communisten in de jaren 
vijftig, zou hij de witte broeders bellen. 

‘Tegenwoordig moet het constant wel 
heel veel over eten gaan. Doen we ook 
hoor, één rubriekje. Daarvoor hebben wij 

nu Anne Scheepmaker, die er jaren heel 
genoeglijk over schreef in een relative-
rende, vrolijke rubriek in NRC.’

Hoe zit het met de bureauredactie?
‘Ingrid Brouwer en Paul Westink wilden 

meteen meedoen. Lucy Prijs doet de 
vorm geving. Zij is ongelooflijk. Je stuurt 
iets op en een half uur later heb je het op-
gemaakt op je scherm staan.’ 

Ben je niet bang voor botsende ego’s en 
knetterende ruzies met al die grote na-
men? Er zal maar een verhaal moeten 
worden ingekort.

‘We hebben tijdens de eerste medewer-
kersborrel de mogelijke gevoeligheden al 
een beetje besproken.’ 

Frans Bosman
www.argusvrienden.nl

Met dank aan De Paroliebol

Vervolg van pagina 2

De kop van het tijdschrift Argus, genoemd naar de verslaggever van de Rommeldamse 
Courant, creatie van Marten Toonder.

‘V   ROuWELIJK AANBOD voor 
de vacature Lisette ontbrak’, ver-
klaarde John Volkers, meest er-

varen sportverslaggever, tevens afscheids-
spreker voor Lisette in café Wildschut, 
Amsterdam. ‘Maar ik zie in de hele lande-
lijke sportverslaggeving ook maar weinig 
vrouwen.’

‘Sport blijft een mannenbolwerk’, merk-
te Jaap Stam op, drie dagen per week 
eind redacteur bij Sport, ‘ik weet niet hoe 
dat komt.’

In zijn speech liet John Volkers blij ken 
het vertrek van Lisette zeer te betreu-
ren. ‘Alleen al daarom was ik het oneens 
met het besluit haar geen vast contract 
te geven. Om de hanen in het gareel te 
houden, is de ferme hand van de vrouw 
vereist.’

In maart 2011 kreeg John het verzoek 
van toenmalig chef Marije Randewijk  
om een stagiaire mee te nemen naar Inzell, 
naar de wereldkampioenschappen schaat-
sen. ‘Dat doe je als arrivé, als routinier, 
niet als aspirant-telexscheurder zoals we 
een leerling vroeger noemden.’

Maar Lisette wist van wanten. Twee jaar 
eerder was ze bij de nationale schaatsploeg 
meegeweest als reserve. Twee bronzen 
medailles van de nationale titelstrijd 2009, 
op de drie en de vijf kilometer pronkten 
achter haar naam.

Na de trip naar Inzell ging ze eerst weer 
schaatsen als betaalde prof bij Op=Op 
Voordeelshop. Nadat ze haar schaatsen 

aan de wilgen had gehangen, kwam ze als 
freelancer naar de Volkskrant. ‘Ze mocht 
ineens niet meer langs de ijsbaan staan’, 
aldus John, ‘bevel van La Randewijk – en 
haar bevelen zijn bindend.’ Na het vertrek 
van Marije werd Lisette toch weer bij de 
schaatsploeg van de redactie ingedeeld.

John verder: ‘Hoe dan ook, deze jonge 
vrouw vond snel haar weg. Ze was free-
lancer, maar werd als een vaste kracht be-
schouwd. Ze was de tikker van het lange 
verhaal. Korte verhalen vond ze minder 
interessant. Dat zal haar bij haar huidige 
werkgever nog wel eens koud op het dak 
vallen. 

‘Bert Wagendorp noemde haar 
laatst bij de presentatie van Bislett, het 
schaatsmaga zine, een topjournalist. Wie 
ben ik om Bert Wagendorp tegen te spre-
ken, maar toptalent had ook goed gekund.’

Na Marije Randewijk is Lisette als het 
‘tweede vrouwelijke kompas’ van de Sport 
verdwenen. Volgens John Volkers  ook een 
vrouw die tijdens de Volkskrant-wielerkoers 
de Hel van Waarland in 2015 alle mannen 
met machtsvertoon ‘erop legde’.

Vorig jaar is de bezetting van de sport-
redactie ingrijpend gewijzigd. Willem 
Vissers, chef Sport na Marije Randewijk, 
ging spoedig weer terug naar het schrij-
ven, zijn rechterhand Rolf Bos verdween 
naar de eindredactie. Mark van Driel 
werd de chef. Bart Jungmann is weer 
algemeen verslaggever geworden, Mark 
Misérus gaat onderzoek  doen. 

Rob Gollin, met zijn indrukwek kende 
verleden als verslaggever, correspondent 
België, kunstredacteur, reisredacteur, 
neemt de plaats in van Bart Jungmann, die 
het wielrennen als omvattend onderdeel in 
zijn pakket had.

Tegelijk met Lisette van der Geest 
werden Bart Jungmann en Mark Misérus 
uitgezwaaid. Robert Missèt sprak ze toe. 
‘Bart is misschien wel de beste observa-
tor van deze krant. Laat hem kijken en 
zich verwonderen, registreren op afstand. 
Bart is niet zo van de harde en luidkeels 
verkondigde meningen.

‘Toch werd ook het wielrennen een 
keurslijf en ook de soms tumultueuze 
ontwikkelingen op de sportredactie lieten 
hem niet onberoerd. Aan de overkant (van 
de loopbrug tussen de afdelingen, JqJ) 
schittert Bart als vanouds en schildert hij 
weer met woorden.’

Over Mark Miserus: ‘Mark is eigenlijk 
nooit een typische sportjournalist geweest, 
omdat hij elk hokje of de grenzen van een 
portefeuille snel benauwend vond. Zijn 
missie werd de onderzoeksjournalistiek. 
Structureel dopinggebruik bij RABO, hij 
verdiende er terecht de Hard Gras-prijs 
mee. De corruptie bij de FIFA en de val 
van Blatter, de onvermijdelijke nederlaag 
van Michael van Praag bij de verkiezing 
van de nieuwe voorzitter – dan is Mark op 
zijn best.’

Jacques de Jong

Vervolg van pagina 1      Afscheid van de sportredactie

http://www.argusvrienden.nl
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Philippe Remarque.                          Foto Raymond Rutting

De cijfers zijn fijn, ik kreeg ze van-
daag: in oplage stijgen we ruwweg 
van 300 duizend naar 312 duizend. 
Maar de winst halen we vooral uit de 
replicakrant, de zaterdag papier-, en 
doordeweeks-digitaal abonnementen. 
Papier daalt, van 231 naar 226 duizend 
kranten. 
Bij concurrent NRC zie je dat nog 
sterker. Die stijgen nu weer in totale 
oplage – we feliciteren de collega’s en 
moeten dus oplettend blijven, want ze 
doen sommige dingen alerter en beter 
dan wij – maar het ligt vooral aan een 
flinke stijging in de replicakrant. Ze 
verliezen dan weer 12 duizend papie-
ren lezers waar wij er 5000 verliezen. 
De Volkskrant is nu 80 duizend exem-
plaren groter dan NRC Handelsblad 
en next samen. Vier jaar geleden was 
de Volks krant kleiner, dus daar kun-
nen we tevreden over zijn.  Maar kijk 
ook naar ons vervijfvoudigde bereik op 
Facebook. We hebben op advertentiege-
bied boven verwachting gepresteerd, 
beter dan de markt. Dat heeft onze 
vormgevers en sitemakers dan ook veel 
hoofdbrekens gekost.  

Stijgende waardering voor Sir Edmund 
In 2016 hebben we prijzen binnengeharkt als de Tegel, de Mercur en de VOJN-
awards. We hebben een zeer leesbare, creatief vormgegeven en inhoudelijk vaak 
sterke krant gemaakt. De waarde ring voor Sir Edmund schiet omhoog. 

We hebben bijna uit het niets een crossmediaredactie uit de grond gestampt die 
dagelijks een video of andere originele digitale vertelvormen produceert, en meteen 
al prijzen wint. We hebben talenten aangetrokken van de Groene en Vrij Nederland. 
We hebben een reeks goede jonge schrijvers uitgestuurd over de wereld om als 
correspondent voor ons te berichten. Ana van Es begon in maart en is nu al genomi-
neerd als journalist van het jaar. We hebben een chique restyling van de nieuwskrant 
doorgevoerd. We hebben economie in de krant drastisch vernieuwd.  En we hebben 
onze hele internetorganisatie omgegooid zonder kleerscheuren op te lopen, zodat 
onze site nu meer Volkskrant-karakter kan krijgen.  Dat is best veel, voor één jaar.

Intussen maakten we uitstekende verhalen. 
Ik noem hier even de Tegelinzendingen, maar bedenk daarbij dat heel veel moois, 

heel veel pakkende columns en originele verhalen en heel veel belangrijk werk van 
deelredacties, niet in een Tegelcategorie vallen.

Allerlei digitale uitgaven
krijgen nieuwe vormgeving
Eerst het digitale: we gaan dit jaar twee belangrijke dingen doen. 

Onze website en apps krijgen een nieuwe vormgeving en moeten net zo leuk, ver-
rassend en rijk als de krant worden. Kustaw Bessems gaat pas vandaag officieel van 
start, maar het is een ijverig man en hij heeft al heel veel gedaan. Help hem, bedenk 
mooie dingen, wees digitaal zo goed en zo origineel als op papier. Iedere redactie 
krijgt nu een prachtkans om het eigen werk veel beter verspreid en dus meer gelezen 
te krijgen. Er is een grote groep mensen die je niet met de krant bereikt maar die wel 
in ons geïnteresseerd is. Wij hebben een heilige taak om voor die nieuwe generatie 
mediagebruikers net zo relevant te worden als voor onze traditionele lezers. 

Parallel daaraan werken we aan een nieuwe digitale editie van de Volkskrant: een 
alternatief voor de pdf-krant. Die kunnen we veel aantrekkelijker vormgeven,  we 
kunnen er onze mooie onlineproducties in presenteren en we kunnen stukken digi-
taal verrijken, zoals muziek en beeld bij recensies.

Maar ook aan de papieren krant gaan 
we werken. Dat is net het schilderen 
van een heel lange brug: als je eindelijk 
aan de overkant bent, kun je meteen 
weer opnieuw beginnen. Het werk is 
nooit af. Zo denken de makers van het 
Magazine en V alweer aan vernieu-
wingen. En willen we de wisseling van 
de wacht bij Vonk gebruiken voor een 
betere indeling van de zaterdagkrant, 
We zijn bezig met ontwerpen.  

Vrienden, al die dingen zijn niks waard 
zonder uitmuntende journalistiek. Ik wil 
de discussie daarover beter voeren op 
de krant. Laten we elke tweede week op 
maandag een thema aansnijden dat ons 
bezighoudt, zodat we in gesprek blijven 
over ons werk.

Het nieuwe jaar van Philippe Remarque
enkele fragmenten 
uit de Nieuwjaars-
toespraak van 
de hoofdredacteur 
voor de redactie van 
de Volkskrant 


